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.1388 مهن : پاچ  تشاددای : 
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.1392 مجنپ : تسیب و  ات  موس  تسیب و  مود ، تسیب و  پاچ  تشاددای : 
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: شخپ زکارم 
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روشک رسارس  زامن  هماقا  ياهداتس  رتافد  _ 2

978  - 964  - 537  - 022  - 8: کباش

ISBN: 978-964- 537-022-8
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رشان همدقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

فلتخم ياه  نارود  رد  اه  شسرپ  .تسا  اه  هتشر  همه  رد  شناد  تفرشیپ  زمر  فلتخم  لئاسم  رد  واکودنک  شسرپ و  رـشان  همدقم 
.دراد یماو  وپاکت  هب  ار  وا  هدرک ، لوغشم  دوخ  هب  ار  ناوج  نهذ  یناوج  هژیوب  یگدنز 

هب .تسا  ریذـپان  بانتجا  یترورـض  دنـشاب ، ناناوجون  ناناوج و  سرتسد  رد  فلتخم  ياه  لکـش  هب  هک  يزکارم  دوجو  ور  نیمه  زا 
، زامن هرابرد  ناناوج  ناـناوجون و  ياـه  شـسرپ  هب  ییوگخـساپ  تهج  دوخ ، فیاـظو  هدودـحم  رد  زاـمن  هماـقا  داتـس  روظنم  نیمه 

.داد یبتک  خساپ  نانآ  شسرپ  اهدص  درک و  يزادنا  هار  ار  يدحاو 

.دریگ یم  هتفرگ  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  هک  تسا  زامن  ياه  خساپ  اه و  شسرپ  زا  يا  هدیزگ  رضاح  هتشون 

ناونع تحت  هعومجم  نیا  زا  رتفد  رد  البق  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
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، رت مهم  تالاؤس  زا  يریگ  هرهب  تهج  هب  هک  دیدرگ  پاچ  هدامآ  موس  رتفد  دوب و  هدش  رـشتنم  زامن  هرابرد  خساپ  شـسرپ و  دصکی 
رد .ددرگ  رشتنم  پاچ و  لقتسم  رتفد  کی  رد  هدش و  شنیزگ  دروم  هدودصکی  دوجوم ، خساپ  شـسرپ و  دصیـس  نایم  زا  دش  ررقم 
هک رگراک  میحر  ياقآ  هتفریذپ و  تروص  ناشیا  رظن  ریز  رما  نیا  هک  یسابلک  یبتجم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  تامحز  زا  نایاپ 
راک هک  یعیفر  ياقآ  هدرک و  يراکمه  نآ  میظنت  نیودت و  رد  هک  نایدوعسم  ياقآ  دنا و  هتشاد  هدهعرب  ار  هعومجم  نیا  يراتساریو 

.دوش یم  رکشت  ریدقت و  دنا ، هداد  ماجنا  ار  هعومجم  ینف 

زامن هماقا  داتس  تاراشتنا 
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زامن رارسا  لوا : شخب 

تسیچ ندناوخ  زامن  زا  فده   _ 1
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تسیچ ندناوخ  زامن  زا  فده   _ 1

؟ دروآ اج  هب  ار  نآ  یصاخ  ياه  نامز  رد  دیاب  ارچ  و 

یمن نیمأت  فادـها  نآ  دوش  ماجنا  صاخ  نامز  بلاق و  رد  زامن  هک  نآ  نودـب  تسا و  هتفهن  يدـنچ  فادـها  زمر و  زار و  زاـمن  رد 
.دوش

ناحبس يادخ  زامن ، ندناوخ  اب  راب ، کی  تعاس  دنچ  ره  نیاربانب  .تسا  يراک  شومارف  دوجوم  ناسنا  اریز  ادخ ؛ رکذ  دای و  فلا _ 
.دوش یم  وا  ياهانتیال  دوجو  رکذتم  هدرک و  دای  ار 

یکی نیاربانب  .دنک  یم  ایح  مرـش و  تارکنم  هانگ و  ماجنا  زا  ًارهق  دید ، شیوخ  بقارم  ار  ادخ  دوب و  ادخ  رکذـتم  ناسنا  یتقو  ب _ 
ءاشحفلا نع  یهنت  هالصلا  نا  : » تسا تارکنم  اشحف و  زا  يریگولج  زامن ، فادها  زا 
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(1) «. رکنملا و 

هدجس ندییاس ، كاخ  رب  نیبج  ندرک ، عوکر  نداتسیا ، بدؤم  روط  هب  تیبوبر ؛ ماقم  هاگشیپ  رد  عوضخ  عوشخ و  تیدوبع و  ج _ 
نآ يادا  هب  فظوم  یناسنا  ره  هک  ناحبـس  يادـخ  يوس  زا  تسا  یقح  نیا  .تسا و  عوضخ  ياه  هناشن  همه  ...و  وناز  ود  نتـسشن  و 

دارفا ریاـس  ربارب  رد  ار  ناـسنا  هتـشاذگ و  رثا  اـم  ناـج  حور و  رد  جـیردت  هب  عوضخ ، عوشخ و  نیمه  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  .تسا 
كاخ هب  عضاوت  يور  زا  یناشیپ  ات  تشاد  ررقم  ار  زامن  ناحبس  يادخ  : » دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  (ع ) یلع ماما  .دنک  یم  عضاوتم 
نماد ات  تشاد  رّرقم  ار  زامن  دنوادخ  ربکلا ؛ نم  مکل  اهیزنت  هالـصلا  هّللا  لعج  : » دیامرف یم  زین  (س ) همطاف ترـضح  و  دوش » هدـیلام 

(2) «. دنادرگ كاپ  تینم  ربک و  زا  ار  ناسنا 

ياهزامن رد  ناناملـسم  تکرـش  هک  تسین  هدیـشوپ  یفـصنم  ناسنا  چـیه  رب  : » دـسیون یم  تنارود  لـیو  اـه ؛ تعاـمج  لیکـشت  د _
اه و تعامج  نیمه  هیاس  رد  هک  تفایرد  ناوت  یم  تقد  یمک  اب  .دراد  اـهنآ  لّکـشت  تدـحو و  رد  یبوخ  رثا  هچ  هنازور ، تعاـمج 
زا .دراد  دوجو  ییاـه  شزرا  تاـکرب و  نآ  هیاـس  رد  دوـش و  یم  داـجیا  فـلتخم  راـشقا  رد  يداـحتا  ماجـسنا و  هک  تسا  اـه  هعمج 

«. هعماج دارفا و  تالکشم  ریاس  لح  هار  ات  هتفرگ  هقطنم  کی  ینارمع  ياهراک 

ار یشقن  نامه  ناسنا ، حور  تخاس  رد  زامن  ناسنا ؛ حور  یباداش  ه _ 
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مک دنک ، كرت  ینالوط  تدم  ياربار  شزرو  یـسک  رگا  .دیامن  یم  افیا  ناسنا  مسج  تخاس  رد  شزرو  شمرن و  هک  دـنک  یم  افیا 
.دهدب تسد  زا  ار  دوخ  تمالس  اسب  هچ  دوش و  یم  تلاسک  یتسس و  عون  کی  راچد  شندب  مک 

باداش ملاس و  ار  مسج  جـیردت  هب  ات  دزادرپب  شزرو  ییامیپهار و  هب  تعاس ، دـنچ  يا  هتفه  لـقاال  اـی  هنازور  دـیاب  ناـسنا  نیارباـنب 
تمالـس و جیردت  هب  ات  ددرگ  رارکت  یمالـسا  یبهذم و  دورـس  شیاین و  نیا  زور  ره  دـیاب  دراد ، يزاین  نینچ  زین  ناسنا  حور  .دزاس 

.ددرگ زارحا  قح  دای  هیاس  رد  ناسنا  حور  یباداش 

نیعم و نامز  رد  زامن  هک  نیا  نودب  تسا _  یـسایس  یگنهرف و  یعامتجا ، فلتخم  داعبا  ياراد  هک  زامن _  فادها  هک  نآ  هصالخ 
.ددرگ یمن  نیمات  دوش ، ماجنا  صاخ  مظن  اب 

؟ تسا هدش  شرافس  زامن  هب  همه  نیا  مالسا  رد  ارچ   _ 2

: هک تسا  تهج  نیدب  مالسا ، ناشخرد  ياهروتسد  همه  نیب  رد  زامن  تیمها 

طاشن و اب  هدـنز ، ار  یمدآ  ناج  حور و  طابترا ، نیا  اب  دـنک و  یم  لصتم  طبترم و  شخب  یتسه  أدـبم  هب  ار  اه  ناسنا  حور  زامن  _ 1
روتوم زامن  تفگ : ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دنک  یم  هدامآ  یعامتجاو  يدرف  فیاظو  فیلاکت و  ریاس  ماجنا  يارب  ار  وا  دزاس و  یم  مارآ 

لامعا و ریاس  هکرحم 
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تین اب  ار  اهنآ  داد و  دـهاوخ  تیمها  مه  فیلاـکت  ریاـس  هب  دـهدب ، تیمها  زاـمن  هب  هک  یـسک  اریز  تسه ؛ مه  یمالـسا  تاروتـسد 
.دروآ اج  هب  صلاخ  حیحص و 

ناهانگ اه و  فالخ  اه ، یتشز  ماجنا  زا  عنام  دوخ  تسا ، یهلا  بجاو  کی  روتـسد و  کی  ماجنا  هک  نآ  رب  هوالع  زامن  ندناوخ  _ 2
.تسا زامن  یگدنرادزاب  تیصاخ  نیا  تسا و  رود  هب  تارکنم  اشحف و  زا  یعقاو  رازگزامن  کی  تسا و  رگید 

دحتم و دجاسم ، تاعامج  رد  ار  اتسور  رهش و  ره  مدرم  هلبق و  تمس  هب  زور  ره  ار  ناهج  رسارس  نیملسم  یسایس ، دعب  زا  زامن ، _ 3
هنازور ریگارف و  تروص  نیدب  زامن ، تیصاخ  نیا  .دشخب و  یم  رادتقا  تمظع و  هوکش و  ناناملـسم  تیعمج  هب  دنک و  یم  مجـسنم 

اما دنوش ؛ یم  مجسنم  دحتم و  دننک و  یم  فاوط  هناخ  درگ  ناناملـسم  جح ، مسارم  رد  هتبلا  .دوش  یمن  تفای  رگید  یتدابع  چیه  رد 
.تسا دارفا  همه  يارب  زور و  ره  زامن  یلو  دنراد ؛ ار  رفس  نیا  تعاطتسا  هک  تسا  يدارفا  يارب  راب و  کی  یلاس  جح 

؟ میناوخ یم  هتسهآ  ار  اه  یضعب  دنلب و  ار  اهزامن  زا  یضعب  ارچ   _ 3

؛ تسا ناسنا  رد  یگدـنب  تیدوبع و  حور  داجیا  راگدرورپ و  رما  لـباقم  رد  میلـست  عوضخ و  راـهظا  تداـبع ، ياـه  هفـسلف  زا  یکی 
نیمه ایادخ ! ادبع ؛ کل  نوکَا  نا  ازع  یب  یفک  یهلا  : » دیامرف یم  (ع ) داجس ماما  هک  نانچ 
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(1) «. متسه وت  هدنب  هک  سب  مراختفا 

ینابرق يارب  (ع ) میهاربا ترـضح  هب  ادـخ  نامرف  .تسا  یگدـنب  میلـست و  حور  نیقلت  ندومزآ و  يارب  تاروتـسد ، زا  یـضعب  یهاگ 
نیرمت روتسد و  شریذپ  میلـست و  فده  یهاگ  یهلا ، ماکحا  يدابع و  ياهروتـسد  رد  .تسا  نآ  زا  يا  هنومن  (ع ،) لیعامـسا ندرک 
.تسا (ص ) ربمایپ شور  تنـس و  زا  تعباتم  يارب  نیرمت  یهاگ  تسا و  راگدیرفآ  زا  ضحم  تعاطا  دنوادخ و  تیاضر  بلج  يارب 

(ص) مرکا ربمایپ  شور  ّتنـس و  هب  ادتقا  راگدرورپ و  تاروتـسد  لباقم  رد  میلـست  دبعت و  عون  کی  ندناوخ  هتـسهآ  ندناوخ و  دنلب 
.دشاب یم 

اوه اشع  برغم و  تقو  رد  نوچ  دومرف : (ع ) ماـما دوش ؟ یم  هدـناوخ  دـنلب  اـشع  برغم و  زاـمن  ارچ  دـندرک : لاؤس  (ع ) ماـما زا  یتقو 
تکرـش تسا و  اپرب  تعامج  زامن  دنادب  درک ، روبع  یکیدزن  نآ  زا  یـسک  رگا  هک  دنناوخیم  دـنلب  ار  تئارق  نیاربانب  تسا ؛ کیرات 

.تسین يزاین  نینچ  رصع  رهظ و  زامن  رد  یلو  دنک ؛

؟ تسیچ زامن  تاقوا  هفسلف   _ 4

تلاح هک  نآ  ياربو  تسا  هدـش  هداد  رارق  اهناسنا  حور  مسج و  تراهطو  یگزیکاپو  تلفغ  زا  يرودو  ندوب  ادـخ  دای  هب  يارب  زامن 
هدیدرگ بجاوو  مزال  زور  هنابش  فلتخم  تاقوا  رد  دشاب  یمئاد  دای »  » و رکذ » »
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اب ناگدنب  ات  دوش  یم  هدناوخ  اشع » برغم و   » زامن ماگنه ، بش  و  رصع » رهظ و   » زامن زور  طسو  حبـص ،»  » زامن عولط ، ماگنه  تسا :
دهد و یم  وشو  تسـش  لالز  همـشچ  رد  ار  دوخ  مسج  راب  نیدنچ  زور  هنابـش  رد  هک  یـسک  دـننامه  فلتخم  تاقوا  رد  اهزامن  نیا 

.دنریگب ورین  رون و  وا  زا  دنهد و  طابترا  یلعا  أدبم  اب  ار  دوخ  ناور  حور و  دراد ، یم  هگن  هزیکاپ  فیظن و  ار  نآ  امئاد 

تـسد هب  ار  اـهنآ  يا  هدـع  دریگن ، رارق  نیعم  طیارـش  طابـضنا و  تحت  یتـیبرت ، لـئاسم  رگا  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  هک  تسا  ینتفگ 
رارق قیقد  طابضنا  تحت  نیعم و  تاقوا  رد  دیاب  امتح  لئاسم ، هنوگ  نیا  .ددرگ  یم  لزلزتم  یلک  هب  نآ  ساسا  دنراپسیم و  یـشومارف 

 _ نیعم تقو  رد  تادابع  نیا  نداد  ماجنا  هک  نیا  صوصخ  هب  دـشاب ؛ هتـشادن  نآ  كرت  يارب  يا  هناـهبو  رذـع  سک  چـیه  اـت  دریگ 
تسین راکنا  لباق  هک  دوب  دهاوخ  یصاخ  تمظع  ریثأت و  هوکش و  ياراد  دشاب _ تعامج )  ) یعمج هتـسد  تروص  هب  رگا  اصوصخم 

(1) .دهد یم  لیکشت  یسانش  تقو  نیا  ار  يزاس  ناسنا  گرزب  سالک  کی  تقیقح  رد  و 
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؟ تسیچ وضو  هفسلف   _ 5

دروم تلاح  اب  دزاس و  ایّهم  ار  دوخ  ظاحل  ره  زا  دیاب  ددرگ ، یم  یتسه  ناهج  راگدیرفآ  اب  زاین  زار و  تاجانم و  هدامآ  هک  يا  هدـنب 
زیزع نآ  یسدق  هاگتسد  هب  ناوتیمن  ینطاب  يرهاظ و  ياه  يدیلپ  زا  تراهط  نودب  .دوش  رـضاح  وا ، رـضحم  رد  وکین  یتئیه  دنـسپ و 

.تفای هار 

هب دورو  يارب  يزاغآ  هجیتن  رد  تسا و  تاجانم  زاـمن و  زبسرـس  ناتـسلگ  هب  دورو  يارب  دـیلک  همدـقم و  زین ، تراـهط  وضو و  لاـح 
(1) (. هنجلا حاتفم  هالصلاو  هالصلا  حاتفم  ءوضولا   ) تشهب

: دیامرف یم  وضو »  » رارسا هفسلف و  هراب  رد  (ع ) متشه ماما 

.دشاب كاپ  دتسیایم  وا  ربارب  رد  یتقو  زامن ، ماگنه  هدنب  ات  تسا  دنوادخ  ربارب  رد  بدا  کی  وضو ، _ 1

.دوش هزیکاپ  اهیدیلپ ، اه و  یگدولآ  زا  نینچمه  _ 2

.تسا طاشن ) داجیا  و   ) یگدولآ باوخ  درط  تلاسک و  نتفر  نیب  زا  وضو ، هدیاف ]  ] هوالع هب  _ 3

.دزاس یم  راگدرورپ  ربارب  رد  نداتسیا  هدامآ  ار  حور  لد و  _ 4

یم هتفرگ  راـک  هب  زاـمن  رد  هک  تـسا  ییاـهوضع  اـه  نـیا  اریز  تـسا ؛ بـجاو  اـهاپ  رـس و  حـسم  تروـص و  نتـسش  وـضو  رد   _ 5
(2) ...دنوش

: درک هراشا  زین  ریز  ياه  تمکح  هفسلف و  هب  ناوت  یم  نیا  رب  هوالع 

ام .تسا  یگزیکاپ  وش و  تسش و  تفاظن ، يانعم  هب  وضو  فلا _ 

21 ص :

ح 1588. هحاصفلا ، جهن  . 1 - 1
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.مینک یم  هزیکاپ  تسا _  نوریب  الومعم  هک  ار _  ندب  زا  ییاه  تمسق 

دعب دوش ؛ یم  فیثک  رتشیب  یلومعم  عقاوم  رد  تسا و  نوریب  جـنرآ  ات  الومعم  تسد  دوش ؛ یم  فیثک  رتدوز  تسا و  نوریب  تروص 
.مینک یم  زیمت  ار  همه  تسا  نوریب  هکاپ  يور  رس و  ولج  زا  یتمسق  مه 

.داد ماجنا  وا  روتسد  زا  تعاطا  ادخ و  يارب  دیاب  ار  ندرک  هزیکاپ  هتبلا 

وضو تسا  نانج  غاب  رد  حاتفم  وضو  تسا  ناور  مسج و  یگدامآ 

وضو تسا  ناهج  یکاپ  هنیئآ  دییوش  ار  لد  قشع ، تایح  بآ  اب 

ندـیمارخ زامن  لـحم  دجـسم و  هب  هگنآ  ندرک و  وش  تسـش و  وضو ، : » تسا هدوزفا  وضو  هفـسلف  هراـب  رد  هر ) ) یتشهب دیهـش  ب _ 
.تسا

ات دریگب  وضو  ادخ  يارب  دیاب  دشاب ، هتفر  مامح  هب  زین  الاح  نیمه  یسک  رگا  اذل ، .تسا  نتـشاد  رب  يونعم  یکاپ  تمـس  هب  مدق  کی 
(1) «. دشاب هدش  رت  کیدزن  ندوب  ییادخ  صولخ و  هب  مدق  کی 

.دریگ یم  رب  رد  ار  حور  ریهطت  هکلب  دوش ؛ یم  اه  یگدولآ  زا  مسج  ریهطت  بجوم  اهنت  هن  زامن  همدقم  ناونع  هب  وضو ؛ ج _ 

.تسا هدش  كاپ  اه  شزغل  ناهانگ و  یگدولآ  زا  شحور  مسج و  دنک ، یم  ساسحا  نمؤم  وضو  اب 

يارب ار  ناسنا  یحور ، یمسج و  تراهط  یکاپ و  ساسحا  نیا 

22 ص :

ص 20. یتسرپاتکی ، دورس  . 1 - 1
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(1) .دزاس یم  هدامآ  زامن  رد  یحور  یمسج و  يزاس  مارآ  تلاح  هب  دورو  ادخ و  اب  يونعم  طابترا 

؟ میناوخ یم  زامن  هچ  يارب  درادن  ام  زامن  هب  يزاین  دنوادخ  هک  نیا  اب   _ 6

رارق اه  ناسنا  يدنم  هرهب  يارب  ار  زامن  میکح  میحر و  دنوادخ  اما  درادن  ام  زامن  تدابع و  هب  يزاین  تسا و  ینغ  زاین و  یب  دنوادخ 
: اریز تسا ؛ هداد 

هچنانچ مینک ؛ فرطرب  ار  دوخ  زاین  لامکو  تردق  أدبم  زاین و  یب  يادـخ  اب  طابترا  اب  دـیاب  میتسه و  جاتحم  ریقف و  اه  ناسنا  ام   _ 1
.دننک یم  یناشفارون  دنریگ و  یم  رون  يژرنا ، عبنم  اب  طابترا  اب  اه  پمال 

تلفغ و نیا  عنام  زامن »  » دوش و یم  اه  یتشز  باکترا  ایند و  یگدنز  ریسم  رد  ام  فارحنا  بجوم  ادخ ، دای  یشومارف  تلفغ و   _ 2
«. رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  َهالصلا  َّنِا   » .تسا اه  یتشز  نآ 

ینمؤم ره  هیامرس  ادخ  دای  ناطیشلا ؛ نم  همالسلا  هحبرو  نمؤم  لک  لام  سأر  هللا  رکذ  : » دنا هدومرف  (ع ) یلع ترضح  لیلد  نیمه  هب 
(2)« .تسا ناطیش  زا  تمالس  نآ  دوس  تسا و 

.تسا یناطیشو  سفن  نمشد  اب  یلمع  هزرابم  کی  یعافد و  هلیسو  کی  زامن  سپ 

دای زامن و  اب  دراد  یهلا  یترطف  هک  یمدآ  ناور  حور و  هرخالاب  و  _ 3

23 ص :
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نئمطت هللا  رکذب  الا   » .تشاد دـهاوخ  شمارآ  رورـس و  طاشن و  اب  یگدـنز  شمارآ ، نانیمطا و  نیا  وترپ  رد  دریگ و  یم  مارآ ، ادـخ 
(1) «. بولقلا

بارطضا و رپ  بلق  ایند  رد  .دید  دهاوخ  ار  دوخ  یهجوت » یب   » و تلفغ »  » تراسخ ترخآ  ایند و  رد  دناوخن ، زامن  هک  یـسک  هاگنآ 
.ادخ دای  نایسن  نآ  لامعا و  نیا  يازج  ترخآ  ردو  اه ، یتشز  باکترا  هدرکان  يادخ  و  مارآان ،

؟ تسیچ یبرع  هب  زامن  ندناوخ  هفسلف   _ 7

ملاع ياج  ره  رد  یناملسم  ره  .تسا  ناناملسم  عماوج  نایم  رد  داحتا  حور  رگنایب  زامن ، ندناوخ  یبرع  هب  تفگ  ناوتب  دیاش  فلا _ 
ناسنا هک  يروشک  راید و  ره  رد  دزادرپ و  یم  زاین  زار و  هب  شیوخ  دوبعم  اب  نابز  کی  قیرط و  کی  اـب  هلبق و  کـی  يوس  هب  دـشاب 

یکی ناحبـس  يادخ  اب  شیاین  هویـش  دراذگب ، مدق  هک  يدجـسم  ره  رد  اما  تسا _  توافتم  اه  نابز  دنچ  ره  دوش _  دراو  ناملـسم 
.دروآ یم  دیدپ  ار  یلدمه  داحتا و  عون  نیرتهب  دوخ  نیا  تسا و 

.میا هدومن  افتکا  زامن  يرهاظ  يانعم  هب  طقف  زامن  همجرت  اب  هک  دراد  یگنهآ  ینطاب و  يرهاظ و  زامن ، تارابع  ب _ 

.دهدب يرتشیب  تیمها  نآ  هب  دیاب  ناملسم  درف  هک  تسا  یناسآ  راک  نآ  تارابع  دنلب  يانعم  زامن و  اب  ییانشآ  هکنآ  رب  هوالع 
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؟ تسیچ نتفگ  ناذا  زا  فده   _ 8

یهلا گرزب  هضیرف  ماجنا  زامن و  يارب  یگدامآ  تهج  يونعم  یمومع و  نالعا  کی  ینامسآ ، يادن  نیا  یبیغ و  شورـس  نیا  ناذا ،
.تسا

.دراد (ص ) يدمحم تعیرش  رد  ییالاو  هاگیاج  شزرا و  ناذا 

یم ارف  تاجانم  زامن و  هب  ار  مالـسا  تما  شخب ، حور  اسر و  گنهآ  اب  نذؤم  تسا و  ادـخ  یگدـنب  تداـبع و  يوس  هب  توعد  ناذا 
.دناوخ

: دیامرف یم  ناذا  تمکح  هفسلف و  هراب  رد  (ع ) اضر ماما 

.دزاس هبنتم  تسا  لفاغ  هک  ار  سک  نآ  دشاب و  روآ  دای  تسا ، راک  شومارف  هک  ار  سک  نآ   _ 1

( تسا راک  هب  لوغشم  ) .دراد لاغتشا  هکیسک  يارب  زامن ، تقو  ندنامهف   _ 2

.تسا نآ  رد  بیغرت  قلاخ و  شتسرپ  هب  مدرم  توعد   _ 3

هدرک شوـمارف  هک  ار  سک  نآ  دـنک و  یم  نـالعا  ار  مالـسا  دزاـس و  یم  راکـشآ  ار  ناـمیا  دراد و  دـیحوت  هب  رارقا  وـگ ، ناذا   _ 4
(1) .دیامن یم  يروآدای 

: درک هراشا  مه  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  ناذا ، هفسلف  هراب  رد  الاب ، بلاطم  رب  هوالع 

بدا اـب  ناـسنا ، هک  دوش  یم  ادـیپ  دادعتـسا  هنیمز و  نآ ، ياـنثا  رد  تسا و  رازگزاـمن  يارب  یگداـمآ  هجوت و  هماـقا ، ناذا و  فلا _ 
دوبعم اب  هتفرگ و  رارق  قح  ترضح  هاگشیپ  رد  رت  قیمع  نافرع  رت و  نوزف  عوشخ  رتشیب ،

25 ص :
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.ددرگ زاسمد  دیوگب و  نخس  نتشیوخ  یقیقح  بوبحم  و 

ناذا تسا  ییاشگلد  غاب  هناورپ  ناذا  تسا  ییادخ  يابیز  همغن  لگ 

ناذا تسا  ییانشور  ناسر  ماغیپ  نیمز  ناتسرپ  قح  مامت  بوبحم 

يا : » دومرفیم لالب  هب  زاـمن ، تقو  ندیـسر  ارف  ماـگنه  (ص ) ربماـیپ .تسا  حور  طاـشن  يداـش و  نطاـب و  يافـص  بجوم  ناذا  ب _ 
(« لالب ای  انحرا   ) زاس نامداش  نآ  اب  ار  ام  وگب و  ناذا  لالب !

ارف ادـخ  اب  نتفگ  نخـس  ماگنه  هک  دـهد  یم  هدژم  نارازگ  زامن  هب  دزاس و  یم  رطعم  ار  اضف  ناذا ، يوکین  يادـص  هک  یناـمز  ج _ 
.تسا هدیسر 

: دیوگب نذؤم  هاگره  : » دومرف (ص) ادخ لوسر  دننک  یم  تکرح  اه  هناخزامن  دجاسم و  يوس  هب  دـنوش و  یم  زامن  هدامآ  نانآ  سپ 
(1) «. دینک كرت  ار  ایند  لغش  دیوش و  زامن  يایهم  دمحم  تما  يا  دیامرف : یم  دنوادخ  «، ربکا هللا 

تدابع هب  ار  مدرم  شتآ  ندرک  نشور  اب  ناتـسرپ  شتآ  اه ، قوب  رد  ندـیمد  اـب  ناـیدوهی  سوقاـن ، اـب  نایحیـسم  مالـسا  زا  لـبق  د _ 
هب ینیـشنلد  بوـخ و  تاـملک  اـب  مدرم  نآ  رد  هک  درک  باـختنا  ار  ناذا  اـه  نیا  ياـج  هـب  دـمآ و  مالـسا  یلو  دـندرک ؛ یم  توـعد 

.دندرگ یم  ندناوخ  زامن  هدامآ  ...و  ربمایپ  ادخ ، مان  نتفگ  ندینش و  اب  یفرط  زا  دنوش و  یم  هدناوخ  ارف  اهدجسم 

26 ص :
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، نأش تلـالج  یگرزب ، هب  ربکا » هللا   » نتفگ اـب  دزاـس ؛ یم  انـشآ  وا  تمظع  یگرزب و  اـب  دزادـنا و  یم  ادـخ  داـی  هب  ار  یمدآ  ناذا  .ه 
.میهد یم  تداهش  وا  یکیرش  یب  یگناگی و  هب  هّللا ،» الا  هلا  ال   » نایب اب  مینک و  یم  فارتعا  ادخ  ییاناوت  تمظع و 

؟ تسیچ زامن  رد  نانز  باجح  هفسلف   _ 9

؟ تسیچ زامن  رد  نانز  باجح  هفسلف  _ 9

؟ دنشاب هتشاد  ششوپ  زامن  رد  دیاب  نانز  ارچ  و 

: هلمج زا  دراد ؛  يددعتم  ياه  هفسلف  للع و  زامن ، رد  ناوناب  ششوپ  باجح و 

یمئاد تشادساپ  رد  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  دـشاب و  یم  باجح  ظفح  يارب  هزور  همه  رمتـسم و  نیرمت  یعون  دوخ  نیا  فلا _ 
.دنک یم  افیا  یمهم  شقن  نآ ، يریذپ  بیسآ  زا  يریگولج  نز و  یمالسا  ششوپ 

زا دـنک و  یم  رتشیب  ار  ناسنا  بلق  روضح  هجوت و  زامن ، يارب  صوصخم  یـششوپ  نتـشاد  ندـب و  ماـمت  يارب  شـشوپ  دوجو  ب _ 
.دنک یم  نادنچ  دص  ار  زامن  شزرا  دهاک و  یم  گنراگنر  ياهزیچ  تالمجت و  هب  نهذ  تافتلا 

ربرد زین  درم  يارب  ور  نیا  زا  .تسا  یبوبر  سدق  تحاس  هب  مارتحا  بدا و  یعون  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  لماک  شـشوپ  نتـشاد  ج _ 
.تسا بحتسم  زامن ، رد  رس  ندناشوپ  ابع و  نتشاد 
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ًالثم تسین ؛  هسیاـقم  لـباق  نآ  اـب  دراد و  ییاـه  تواـفت  مرحماـن  ربارب  رد  باـجح  ظـفح  اـب  زاـمن ، رد  شـشوپ  مکح  نآ ، رب  نوزفا 
.تسین بجاو  مرحمان _  روضح  نودب  زامن _  رد  یلو  تسا ؛  بجاو  مرحمان  ربارب  رد  اپ  يور  ندناشوپ 

؟ دنوش یم  هانگ  بکترم  نارازگ  زامن  زا  يرایسب  ارچ   _ 10

.دراد یم  زاب  تشز  ياهراک  زا  ار  ناسنا  زامن  هدومرف : نآرق  هک  نآ  لاح 

أدبم ینعی ، هانگ ؛ زا  هدنرادزاب  لماع  نیرتدـنمورین  دای  هب  ار  رازگزامن  هک  يزامن  .تسا  زامن  تعیبط  زا  یئزج  هانگ  زا  یگدـنرادزاب 
.دشاب رکنم  اشحف و  زا  يرادزاب  تیصاخ  ياراد  دیاب  دزادنا ، یم  داعم  و 

رد دـنک و  یم  عنم  تارکنم  زا  ار  شهارمه  تسا و  ینورد  سیلپ  کـی  هباـثم  هب  هک  دـنک  یم  داـجیا  ناـسنا  حور  رد  یتفـص  زاـمن ،
.دراد یم  هگن  رود  اهنآ  زا  یشان  ياه  یگدولآ  ناهانگ و  یکاپان  زا  ار  شحور  هجیتن 

زا دتـسرپ و  یم  فصو  دح  زا  رتگرزب  رتالاب و  سک  همه  زیچ و  همه  زا  ار  وا  دبای و  یم  روضح  ادـخ  رـضحم  رد  ناسنا  یتقو  نوچ 
یم زورب  ناهارمگ  راگدرک و  ترـضح  ناگدش  بضغ  هار  زا  ار  دوخ  يرازیب  دـهاوخیم و  وا  زا  ار  تسار  هار  دـیوجیم و  کمک  وا 
راب جنپ  لقادح  زور  هنابـش  رد  رازگزامن  صخـش  .دیآ  یم  دیدپ  اوقت  یکاپ و  يوس  هب  شحور  بلق و  رد  یتکرح  دیدرت  یب  دـهد ،

تلاسر یگناگی و  رب  دیاسیم و  كاخ  رب  شقلاخ  تمظع  لباقم  رد  ار  شیناشیپ  دنک و  یم  مخ  ادخ  يارب  ار  شتماق 
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مارح تساجن و  يدـیلپ  زا  دزاس و  یم  كاپ  دـیوش و  یم  ار  دوخ  يزامن  ره  زا  شیپ  اه  نیا  رب  هوـالع  دـنزیم و  دـییأت  رهم  شلوسر 
.دنک یم  رود 

زا ار  یگدوهیب  یچوپ و  سوه و  هانگ و  كاشاخ  سخ و  دروآ و  یم  دـیدپ  وا  رد  تیونعم  زا  یجوم  اتعیبط  یتـالاح ، روما و  نینچ 
زامن هک  اهنآ  هعومجم  هتبلا  .دراد و  رکنم  اشحف و  ربارب  رد  هدنرادزاب  يریثأت  ییاهنت  هب  اهنآ  زا  کی  ره  اریز  دنک ؛ یم  رود  شدوجو 

، شلامک صقن و  هزادنا  هب  يزامن  ره  رگید  ترابع  هب  .دراد  رکنم  ءاشحف و  زا  يرادزاب  رد  رت  يوق  رت و  یّلک  ریثات  .دوش  یم  هدیمان 
هنوگ چـیه  هک  تسا  نکممریغ  دـشاب  هناهاگآان  یحطـس و  دـنچ  ره  زاـمن  نکیل  .دـنک  یم  عنم  رکنم  ءاـشحف و  زا  ار  دوخ  بحاـص 

.دشاب هتشادن  رازگزامن  رد  يریثات 

دنهاوخ رت  هدولآ  مه  نآ  زا  دنناوخن  ار  یحطـس  صقان و  زامن  نامه  رگا  دنتـسه ؛ هانگ  هب  هدولآ  دـنناوخیمن و  یقیقح  زامن  هک  نانآ 
.دش

هب اه  بش  دـناوخیم و  زامن  اهزور  صخـش  نالف  دـنتفگ : (ص ) ادـخ لوسر  هب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا 
: دومرف دزرو ، یم  لاغتشا  تقرس 

(1)« .تشاد دهاوخ  زاب  لمع  نآ  زا  ار  وا  شزامن  انامه  هَعِدرََتل ؛ ُهَتالَص  َّنِا  »

؟ تسا مک  شا  هظفاح  دروخ ، یم  رایسب  زیوم  هک  ینالف  ارچ  سپ  دنتفگ : وا  هب  .تسا  هظفاح  دایدزا  بجوم  زیوم  تفگ : یملاع 
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!؟ تشاد یم  يا  هظفاح  هچ  دروخ  یمن  زیوم  رگا  تسا ؛ نیا  شا  هظفاح  دروخ  یم  زیوم  هک  نونکا  تفگ : ملاع 

عنام صخش  ینورد  ياه  سوه  اوه و  دیاش  تسا و  توافتم  نآ  زا  يریذپ  رثا  زامن و  تیفیک  اما  .دراد  رثا  هانگ  زا  يرادزاب  رد  زامن 
اشحف و زا  عنام  تسا و  هتفرگ  ار  ینورد  نمـشد  يولج  دوخ  ناوت  دح  رد  وا  زامن  .دـنزادنا  یم  رثا  زا  ار  نآ  دـنوش و  یم  زامن  ریثات 

میلست زا  عنام  دنمورین  تیفیک و  اب  زامن  هک  تسا  ملسم  زین  هتکن  نیا  .تسا  هدوب  يوق  رایسب  شا  هراما  سفن  نکیل  تسا ؛ هدش  رکنم 
.دش دهاوخ  سفن  ناطیش  ربارب  رد  وا 

، درب یم  تقرـس  هب  ار  ناشییاراد  الاک و  درب و  یم  شروی  مدرم  ياه  هناخ  اه و  ناوراـک  هب  دوب ، نادزد  هدرکرـس  ضاـیع  نب  لیـضف 
.تشادن ار  وا  نتشادزاب  ناوت  زین  یتموکح  هاگتسد  .دندوب  وا  عنم  هب  رداق  هن  دندوب و  ناما  رد  شا  هتسد  راد و  وا و  تسد  زا  هن  مدرم 

وا يراـک  تشز  عناـم  رما  نیمه  تیاـهن  رد  .دروآ  یم  ياـج  هب  ار  شزاـمن  تشاد و  هک  يرـصتخم  ناـمیا  رطاـخ  هب  لیـضف  نیا  اـما 
.دیدرگ

زا ار  هیآ  نیا  توالت  .داد  ارف  شوگ  نوچ.دینـش  ییادص  ناهگان  .دهد  ماجنا  رگید  یهانگ  ات  تفر  الاب  يا  هناخ  راوید  زا  یبش  همین 
.دینش ادص  نآ  بحاص 

(1)« .ددرگ نتورف  ادخ  يارب  ناشیاهلد  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ار  ینانمؤم  ایآ  ِهّللا ؛ ِرْکِِذل  ْمُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنَا  اُونَما  َنیذَِّلل  ِنْأَی  َْملَا  »
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: تفگ یم  ابترم  هک  یلاحرد  دـیدرگ  ناور  شا  هناخ  تمـس  هب  دـمآ و  دورف  راوید  زا  تخیر ، ورف  شکـشا  دـمآ و  دوخ  هب  ناهگان 
.تسا هدیسر  نآ  تقو  يرآ  ادنوادخ !

تسا نکمم  .دریذپن  فلخت  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  زین  نآ  ریثات  .دوش  یمن  هدرمش  تیـصعم  زا  عنم  يارب  همات  تلع  زامن  یـشخب  رثا 
هک یعناوم  ادخ و  دای  زامن و  .دیشخب  دهاوخ  هدیاف  املسم  دریگن  ار  نآ  ریثأت  يولج  یعنام  رگا  یلو  دنک ؛ یثنخ  ار  زامن  رثا  یعناوم ،
هفک رگاو  دنام  یم  زاب  هانگ  زا  رازگ  زامن  دوش ، رت  نیگنس  زامن  هفک  رگا  تسا ؛ وزارت  کی  هفک  ود  دننام  دنک ، یم  یثنخ  ار  نآ  رثا 

ناهانگ بکترم  هک  اسب  هچ  ددرگ و  یم  يرگید  روما  هجوتم  فرـصنم و  زامن  تقیقح  ادخ و  دای  زا  رازگزامن  دوش ، نیگنـس  عناوم 
.ددرگ

.دروآ یم  اجب  ار  يزامن  نینچ  هک  تسا  يرازگزامن  رد  تسه ، ریثأت  مدع  رد  یلاکشا  رگا  هک  تسناد  دیاب 

...دنک یمن  لح  ار  ام  تالکشم  دنوادخ  رگا  دنیوگ  یم  اه  یخرب   _ 11

؟ تسا تسرد  نیا  ایآ  میناوخ ؛ یمن  زامن  مه  ام  دنک ، یمن  لح  ار  ام  تالکشم  دنوادخ  رگا  دنیوگ  یم  اه  یخرب   _ 11

لاح میناوخ ؟ یمن  زامن  ام  دنکن  لح  ار  ام  لکـشم  ادخ  رگا  هک  دشاب  یحیحـص  بلطم  دنیوگ  یم  یخرب  هچنآ  هک  مینک  یم  ضرف 
: دوش هجوت  ریز  بلاطم  هب  ضرف  نیا  هب  هجوت  اب 

نیا رد  دنناوخب ، زامن  دیاب  دنرادن ، یلکشم  هک  یناسک  طقف  رگا  فلا _ 
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، دراد هناـخ  جاودزا و  لکـشم  ناوج  کـی  رگا  .دـنراد  یلکـشم  يوحن  هب  کـی  ره  نوچ  دـنناوخب ؛ زاـمن  دـیابن  مدرم  رثکا  تروص 
؟ تفریذپ ار  انبم  نیا  ناوت  یم  ایآ  لاح  .دنراد  لکشم  اه  هد  زین  اهراد  هناخ  اه و  هدرک  جاودزا  زا  يرایسب 

نونکات اـیآ  میـسرپ  یم  لاـح  .دـنوادخ  فطل  ناـسحا و  ربارب  رد  ندوب  رکاـش  ینعی  تالکـشم ؛ لـح  ربارب  رد  ندـناوخ  زاـمن  ب _ 
تسین راوازس  ایآ  ...و  هداوناخ  ساوح ، لقع ، یتمالس ، دوجو ، تمعن  ایآ  میـشاب !؟ رکاش  نآ  ربارب  رد  هک  هدادنام  هب  یتمعن  دنوادخ 

.دزاس نوزفا  ام  رب  ار  شتمعن  زین  وا  ات  میشاب  رکاش  ار  وا  هداد  ام  هب  هک  ییاه  تمعن  ربارب  رد  هک 

ساپـس  » رگا تسا : هدومرف  دوخ  دنوادخ  دشاب !؟ هتـشذگ  ياه  یـساپسان  تهج  هب  یلعف  تالکـشم  هک  دیهد  یمن  لامتحا  ایآ  ج _ 
(1) «. میزاس یم  نوزفا  ار  ناتتمعن  دینک ، يرازگ 

رتارف دراد  يا  هفـسلف  زامن  هک  دید  میهاوخ  مینک ، هاگن  عوضوم  هب  يرت  لماک  هیواز  زا  رگا  یلو  دوب ، ضرف  هب  هجوت  اب  میتفگ  هچنآ 
مخ چـیپ و  رپ  ریـسم  رد  هک  تسا  ییاه  غارچ  هنازور  ياهزامن  دـنوادخ  ياه  تمعن  هب  تبـسن  ینادردـق  يرازگرکـش و  عوضوم  زا 

؛ دـنک تکرح  یتسرد  یتسار و  ریـسم  رد  دزابن و  ار  دوخ  اه  تملظ  اه و  یتخـس  اه ، هنودرگ  رد  ناسنا  ات  دوش  یم  نشور  یگدـنز 
.دیآ قئاف  دنوادخ  رب  لکوت  اب  تالکشم  رب  ددرگن و  دیماان 
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؟ مینک هچ  مییامن ، قیوشت  ندناوخ  زامن  هب  ار  دارفا  هک  نیا  يارب   _ 12

تدابع دنوادخ و  اب  ییانشآ  هب  مدرم  توعد  .تسا  دنـسپ  دروم  دنمـشزرا و  سب  يراک  زامن ، اب  نارگید  نتخاس  انـشآ  يارب  شالت 
.تسا روما  نیرت  یلاعتم  نیرت و  هتسجرب  زا  وا ،

: زامن هب  قیوشت  بیغرت و  يارب 

.دیشوک نآ  حالصا  رد  داد و  رارق  یسررب  دروم  ار  درف  يرکف  ياهانب  ریز  یتسیاب  زاغآ  رد  کی _ 

هب دیاب  سپ  .دراد  درف  درک  لمع  رب  میقتـسم  هجیتن  هک  تسا  يروما  ...و  داعم  ناسنا ، یتسه ، ناهج  دنوادخ ، دروم  رد  درف  هاگدـید 
.دیشوک ینابم  نیا  حالصا  تیوقت و 

ات دوش  هتخانـش  هعومجم  نیا  یتسیاب  زاغآ  رد  سپ  .تسا  هفـسلف  انعم و  ياراد  يدیحوت ، هدـیقع  هعومجم  رد  هک  تسا  یلمع  زامن ،
.دبای زاب  درف  هشیدنا  نهذ و  رد  ار  دوخ  هاگیاج  زامن 

انا : » تسا تکرح  رد  راگدرورپ  ياقل  لامک و  يوس  هب  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  یهلا ، ناـیدا  رگید  مالـسا و  يدـیحوت  شنیب  رد 
(1) «. میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  نوعجار ؛ هیلا  انا  هّلل و 

« زامن  » اهنآ نیرت  مهم  زا  هک  دراد  زاب  فده  ریسم و  ندرک  شومارف  زا  ار  وا  ات  دیآ ، یم  ناسنا  ددم  هب  ییاهرازبا  ریسم ، نیا  رد  لاح 
(2) «. راد اپ  هب  نم  دای  يارب  ار  زامن  يرکذل ؛ هالصلا  مقا  : » تسا
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ار رطخ  رپ  ینالوط و  يریـسم  هک  دنتـسه  قرب  ياه  غارچ  دـننامه  هناگ ، جـنپ  ياهزامن  .درک  دـهاوخ  مگ  ار  هار  زاـمن  نودـب  یمدآ 
.دوشن هدناشک  طوقس  ههاریب و  هب  دنکن و  مگ  ار  هار  یسک  ات  دنا  هدرک  نشور 

ای زامن و  هفـسلف  نتـسنادن  دـننک ، يراگنا  لهـس  نآ  هب  تبـسن  اـی  دنـشاب و  نادرگ  يور  زاـمن  زا  یخرب  ددرگ  یم  بجوم  هک  هچنآ 
یهاو یلایخ  هتبلا  هک  دـنک  یم  فرطرب  دـنوادخ  زا  ار  يزاـین  ناـسنا ، زاـمن  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  یخرب  .تسا  نآ  زا  طـلغ  یکرد 
لامک تهج  رد  یگلمج  هدـش ، دـیکأت  نآ  رب  تادابع  ناونع  هب  هک  هچنآ  ور  نیا  زا  .درادـن  یقولخم  چـیه  هب  يزاین  دـنوادخ  .تسا 

: مینک یم  هراشا  نآ  هب  هک  تسه  زین  يرگید  ددعتم  ياه  هفسلف  راثآ و  ياراد  زامن  .تسا  ناسنا 

.تسا دنوادخ  زا  يرازگ  ساپس  ریدقت و  زامن ،  _ 1

.تسا ناسنا  شمارآ  بجوم   _ 2

.تسا ادخ  دای  بجوم   _ 3

.دنک یم  مهارف  ناسنا  رد  ار  هانگ  زا  زیهرپ  هنیمز  زامن   _ 4

.تسا یتمالس  تفاظن و  رب  يدیکأت   _ 5

.تسا یسانش  تقو  طابضنا و  بجوم   _ 6

.تسا یعامتجا  شخب  تدحو  راثآ  ياراد   _ 7

ماجنا کچوک  دنچ  ره  یتمدخ  امـش  هب  یـسک  رگا  هک  تفگ  وا  هب  ًالثم  ؛ صخـش ره  مهف  هزادنا  هب  زامن  رارـسا  هفـسلف و  نایب  ود _ 
عاونا درک و  توعد  ینامهم  هب  ار  امش  یسک  رگا  ای  دینک و  یم  رکشت  وا  زا  دهد ،

34 ص :

زامن هرابرد  خساپ  شسرپ و  هد  www.Ghaemiyeh.comدصکی و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


نودب رگا  دینک و  یم  ینادردق  رکشت و  وا  زا  دومن ، ییاریذپ  امش  زا  هنوگ  همه  مهارف و  امش  يارب  ار  اه  ینیریش  اه و  هویم  اهاذغ و 
شنزرس ار  امـش  دننیب ، یم  ار  دروخرب  نیا  هک  یناسک  همه  دیوش ، جراخ  وا  لزنم  زا  دینک ، يرازگ  ساپـس  وا  زا  هملک  کی  هک  نیا 

يارب ار  نوگانوگ  ياه  تمعن  نیا  مامت  هکلب  تسا ؛ وا  زا  ام  یتسه  اهنت  هن  و  تسا ؛ وا  زا  زیچ  همه  هک  ملاع  دنوادخ  لاح  .دننک  یم 
وا مرک  هرفس  رـس  رب  هشیمه  دشخب ، یم  تاجن  دنک و  یم  کمک  ار  ام  تالکـشم  اه و  یـضیرم  اه و  یتخـس  رد  تسا و  هدیرفآ  ام 

درادن و زاین  رکـشت  نیا  هب  وا  هچرگ  تسا ؛ ملاع  يادخ  زا  زیچان  رایـسب  رکـشت  ام  تادابع  زامن و  دهاوخیمن ؟ رکـشت  میتسه ، نامهم 
: دیریگب هرهب  دیناوت  یم  ناناوجون  ناکدوک و  قیوشت  يارب  اه  هار  نیا  زا  یلک  روط  هب  .دوش  یم  ام  دوخ  دیاع  نآ  دوس 

.دنناوخ یم  زامن  هک  یماگنه  ناناوجون  ناکدوک و  قیوشت   _ 1

.بسانم رداچ  هعنقم و  اه  هچب  رتخد  يارب  ای  ابیز و  حیبست  هداجس و  صوصخم و  سابل  هیهت   _ 2

.دجاسم هب  اه  هچب  ندرب  ای  لزنم  رد  تعامج  زامن  لیکشت   _ 3

.هراب نیارد  ابیز  ثیداحا  راعشا و  ناگرزب و  زامن  زا  نانآ  مهف  دح  رد  نیریش  ياه  ناتساد  اه و  هصق  لقن   _ 4

.ناناوج ناکدوک و  ییاناوت  تیاعر  زامن و  ندادن  لوط  راک ، يادتبا  رد  تابحتسم  كرت   _ 5

فیظن هک  يدجاسم  رد  اهنآ  ندرب  زامن و  لحم  تفاظن  تیاعر   _ 6
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.دنک یم  هجوت  بلج  تسا و 

.دنهد ناشن  ار  دوخ  یگدامآ  تقو  لوا  رد  دنهدب و  تیمها  زامن  هب  نایبرم  دوخ   _ 7

.تسا رتشیب  نآ  تیمها  يراک  ره  زا  هک  نیا  زامن و  تمظع  نایب   _ 8

.نتشاد هاگن  رود  دنهد ، یمن  تیمها  زامن  هب  هک  ینانآ  ای  زامن و  یب  دارفا  اب  تبحاصم  زا  ار  اهنآ   _ 9

تداع زامن  هب  زاغآ  زا  ناوجون  كدوک و  هک  يروط  هب  دوش ؛ عورش  یناوج  نینس  يادتبا  زا  نایبرم  هلیـسو  هب  دیاب  اهراک  نیا   _ 10
دینک راداو  تادابع  زامن و  هب  غولب  نس  هب  ندیسر  زا  لبق  یگلاس و  تفه  نس  زا  ار  ناکدوک  تسا : هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  .دنک 

.دشابن تخس  ناشیارب  نآ  ماجنا  دنسر ، یم  غولب  یناوج و  نس  هب  یتقو  ات 

.تسا زامن  دروم  رد  هک  ییاه  باتک  زامن و  هرابرد  یشیامن  ياه  ملیف  ندرک  مهارف   _ 11

: تسا زامن  تدابع و  هب  ناسنا  بلج  ياه  هار  زا  یکی  (ع ،) تیب لها  هب  هقالع  قشع و  هس _ 

یم (ع ) رقاـب ماـما  ور  نیمهزا  نیدـلا .) دومع  هالـصلا   ) دوش یم  داـی  نید  دومع  ناونع  هب  نآ  زا  هدوب و  تایرورـض  زا  زاـمن  ًـالوصا 
، تسا زامن  دوش ، یم  هبساحم  ناسنا  زا  هک  يزیچ  نیلوا  تمایق  رد  اهاوسام ؛ لبق  تلبق  ناف  هالـصلا  دبعلا  هب  بساحی  ام  لوا  : » دیامرف

، تفرگ رارق  لوبق  دروم  رگا  هک 
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(1) «. تفرگ دهاوخ  رارق  شریذپ  دروم  زین  ناسنا  کین  لامعا  رگید 

ماهلا نانآ  زا  هدومن و  هجوت  ناراوگرزب  نآ  يراتفر  ياه  هولج  هب  تسا  هتـسیاش  دزرو ، یم  قشع  (ع ) يدـه همئا  هب  هک  یـسک  لاـح 
لاوز تقو  بقارم  دز و  یم  جوم  شلد  رد  زامن  روش  نیفـص  گنج  رد  یتح  هک  دندوب  دـیقم  زامن  هب  يردـق  هب  (ع ) یلع ماما  .دریگ 

تدـش رگناـشن  (ع ) يدـه همئا  هریـس  یلک  روط  هب  ...و  دوب  تقو  لوا  زاـمن  دـصرتم  اروشاـع  رهظ  رد  یتح  (ع ) نیـسح ماـما  .دـندوب 
کلام نانمؤمریما  هک  یماگنه  .دنا  هدرک  هیصوت  شیوخ  هباحـص  نارای و  هب  ار  شور  نیمه  نانآ  .تسا  زامن  هب  نازیزع  نآ  تبقارم 

کلت لـضفا  یلاـعت  هّللا  نیب  کـنیب و  اـمیف  کـسفنل  لـعجاو  : » درک هیـصوت  يو  هب  دومرف ، مازعا  رـصم  رادناتـسا  ناوـنع  هب  ار  رتـشا 
(2) «. هد صاصتخا  ادخ  اب  تولخ  زامن و  هب  ار  شیوخ  تقو  نیرتهب  ماسقالا ؛ کلت  لزجاو  تیقاوملا 

؟ میریگب سنا  زامن  اب  میناوت  یم  هنوگچ   _ 13

سوه و اوه و  هدرب  تاقوا  ریاس  رد  میشاب و  ادخ  هدنب  زامن  تقو  طقف  میهاوخن  هک  میریگ  یم  سنا  زامن  اب  یتقو  ام  دسر  یم  رظن  هب 
زامن اب  ، میتشادرب ماگ  میدیشک و  سفن  ادخ  تیدوبع  ياضف  رد  میدوبادخ و  اب  طابترا  رد  مه  زور  هنابـش  رگید  تاقوا  رد  رگا  ایند ،

سونأم خنس و  مه 
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زا زیهرپ  تامرحم و  كرت  تابجاو و  نداد  ماجنا  هلیسو  هب  ادخ  اب  طابتراو  تدابع  لوغشم  مه  رگید  تاقوا  رد  هکارچ  ؛ دوب میهاوخ 
.دوش یم  لصاح  زامناب  سنا  تروص  نیارد  .تسا  زامنیعون  دوخ  مه  اهنآ  میتسه و  اه  تلفغ 

هزادنا هچ  ات  عوکر  رد  (ع ) یلع ترضح  نداد  رتشگنا  عوضوم   _ 14

هب عوکر  رد  راب  کـی  هنوگچ  ترـضح  نآ  دراد و  تحـص  هزادـنا  هچ  اـت  عوکر  رد  (ع ) یلع ترـضح  نداد  رتشگنا  عوضوم   _ 14
؟ دنوش یمن  هجوتم  ناشیا  دننک و  یم  جراخ  ریت  شیاپ  زا  زامن  لاح  رد  ینامز  دهد و  یم  رتشگنا  ریقف 

باحـصا زا  يدایز  هدـع  ار  (ع ) یلع ترـضح  نأـش  رد  هدـئام »  » هروس هیآ 55  لوزن  عوـکر و  رد  ریقف  هـب  رتـشگنا  ياـطعا  ناتـساد 
.يرافغ رذوبا  هّللادبع و  نب  رباج  کلام ، نب  سنا  مالس ، نب  هّللادبع  رسای ، رامع  سابع ، نبا  هلمج : زا  دنا ؛ هدرک  لقن  (ص ) ربمایپ

(1) .تسا هدیدرگ  رکذ  تنس  لها  ياه  باتک  زا  هراب  نیا  رد  ثیدح   24 مارملا » هیاغ   » باتک رد 

رد ینامز  (ع ) یلع ماما  هنوگچ  هک  نیا  اـما  تسین ؛ نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  هک  تسا  رتاوتم  ثیداـحا  هلمج  زا  ثیدـح  نیا  نیارباـنب ،
نوریب زامن  رد  ترضح  ياپ  زا  ریت  زین  ینامز  دهد و  یم  ریقف  هب  رتشگنا  زامن ،
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رد (ع ) یلع ترـضح  هک  درک  ییاعدا  نینچ  ناوتیمن  ینعی ، تسین ؛ ناسکی  هراومه  ناسنا  تالاح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنـشک ؟ یم 
يزامن رد  هک  درادن  یلاکـشا  نیاربانب  .دـنا  هتـشادن  دوخ  ندـب  ای  فارطا و  هب  یهجوت  چـیه  هک  دنتـشاد  یتلاح  دوخ  ياهزامن  مامت 

نوریب شیاـپ  زا  ریت  هک  دنـشاب  تداـبع  رد  قرغ  ناـنچ  نآ  زین  يزاـمن  رد  دـنهدب و  رتشگنا  ریقف  هب  دنـشاب و  هتـشاد  فارطا  هب  هجوت 
.دنوشن هجوتم  دنشکب و 

زامن رد  یهاگ  زین  (ص ) ادـخ ربمایپ  هک  نانچ  دراد ؛ ییاضتقا  نامز  ره  رد  درف  یحور  یناـکم و  یناـمز و  فلتخم  طیارـش  نیارباـنب 
، تسا هنیـس  طـالخا  هب  هدولآ  دجـسم  یلگ  راوید  هک  دـندش  هجوتم  زاـمن  نیح  رد  (ص ) ربماـیپ يزور  ًـالثم  دـندوب ؛ فارطا  هجوتم 

(1) .دنتخاس رود  دجسم  زا  ار  یگدولآ  یبوچ  اب  هتفر و  ولج  هب  مدق  دنچ  زامن  نیح  رد  ترضح 

جراخ اریز  تسا ؛ يرایسب  توافت  ریقف » هب  رتشگنا  ندیشخب   » و ندب » زا  ناکیپ  ندرک  جراخ   » نایم هک  تشاد  هجوت  دیاب  نمـض ، رد 
یلو تسا ؛ رود  وا  تاذ  رد  قارغتسا  دنوادخ و  هب  لماک  هجوت  ماقم  زا  دراد و  یمسج  یـصخش و  هبنج  افرـص  ندب  زا  ناکیپ  ندرک 
لمع کی  دنک ، یم  کمک  ياضاقت  هدادرس و  هنامولظم  هلان  (ص ) مالـسا ربمغیپ  دجـسم  رد  هک  یمورحم  ریقف و  هدنب  لاح  هب  هجوت 
هجوت اونیب  لاح  هب  هجوت  اریز  تشادن ؛ دوخ  هب  هجوت  لاح  نآ  رد  ترضح  تقیقح  رد  .دراد  بسانت  ادخ  هب  هّجوت  اب  تسا و  ییادخ 

هب هجوت  هکلب  تسین ؛ دوخ  هب 
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! تسا ادخ 

یتدابع مه  نآ  هک  زامن _  اب  تسا و  گرزب  تاداـبع  زا  یکی  دوخ  ناریقف ، نادنمتـسم و  ادـخ و  قلخ  هب  کـمک  رگید : تراـبع  هب 
ربارب رد  وا  ماحرتسا  مورحم و  ریقف  نآ  ذفان  نازوس و  هلان  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب  .دراد  لماک  تیخنس  گرزب _  سب  تسا 

ادخ و يارب  ود  ره  هک  يرگید  تدابع  تدابع ، نآ  نمض  رد  دزاس و  دوخ  هجوتم  زامن  ماگنه  ار  (ع ) یلع ماما  هاگآ  لد  ناناملـسم ،
(1) .دیدرگ لزان  نآ  هرابرد  يا  هیآ  هک  دوب  هدنزرا  هتسیاش و  يردق  هب  لمع  نیا  یتح  .دهد  ماجنا  تسا  هدوب  وا  يدونشخ  بلج 

؟ مینک هچ  زامن  رد  تلاسک  یلیم و  یب  عفر  يارب   _ 15

.نتفرگ وضو  طاشن  اب   _ 1

.بسانم ناکم  شنیزگ   _ 2

.زامن تابجاو  هب  ندومن  افتکا   _ 3

.دجسم رد  تعامج و  هب  زامن  ندناوخ   _ 4

.لالح لام  بسک  رد  تقد   _ 5

.نایفارطا نوماریپ و  هب  هّجوت  مدع   _ 6

.ادخ يایلوا  و  (ع ) تیب لها  ياهزامن  تیفیک  هرابرد  هعلاطم   _ 7

40 ص :
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؟ میشاب دنوادخ  دای  هب  طقف  زامن  رد  ات  مینک  هچ   _ 16

: تسا يرورض  هتکن  دنچ  تیاعر  زامن  رد  بلق  روضح  نتفای  يارب 

.ندناوخ تقو  لوا  ار  اهزامن  هراومه   _ 1

.تسا هجوت  بلج  بجوم  هک  دشاب  ییایشا  اهادص و  زا  یلاخ  زامن  ناکم   _ 2

.ندناوخ زامن  تعامج  هب  دجاسم و  رد  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات   _ 3

هماقا ناذا ، وضو ، ماگنه  ياهاعد  ندـناوخ  قیرط  زا   ) نتخاس مهارف  دوخ  رد  ار  دوبعم  هب  هجوت  یحور  ياه  هنیمز  زامن  زا  شیپ   _ 4
(. زامن زا  لبق  تابحتسم  رگید  و 

هراومه ناسنا  هشیدـنا  لایخ و  اریز  تسا ؛ نتخاـس  یهلا  قشع  زا  ولمم  ار  لد  سفن و  زا  اـیند  بح  ندـنار  نوریب  همه  زا  رتمهم   _ 5
هشیمه ایند ، رادتـسود  ناسنا  سپ  .تسا  قوشعم  دای  هب  لاح  همه  رد  قشاع  هک  نانچ  دراد ، یگتـسبلد  نادب  هک  تسا  يزیچ  هجوتم 

دای زا  غراف  هاگ  چیه  زین  يویند  روما  رد  تسا  ادخ  قشع  زا  زیربل  شناج  هک  نآ  تسا و  يویند  لئاسم  هجوتم  شنهذ  زامن  رد  یتح 
.تسا زامن  رد  هراومه  یترابع  هب  دوش و  یمن  وا 

خاش رب  یخاـش  زا  نآ  ره  دوشن ، تیبرت  موادـم  تمحز  اـب  رگا  هک  تسا  یکواـکچ  نوچ  ناـسنا  لاـیخ  هوق  هک  نآ  رگید  هتکن   _ 6
ادخ دای  هب  ار  نآ  هدومن و  تبظاوم  نآ  زا  زامن  رد  هک  دشوکب  ادـتبا  دـیاب  ناسنا  ور  نیا  زا  .درادـن  یمارآ  رارق و  دـهج و  یم  رگید 

زا هک  دش  هجوتم  هاگره  دراد و  هگن 
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مار و لایخ  ریاط  دنک  تموادم  لمع  نیا  رب  یتدـم  هچنانچ  .دـنادرگرب  یلـصا  هاگیاج  هب  ار  نآ  هلـصافالب  هدـیدرگ ، لفاغ  ادـخ  دای 
.تشگ دهاوخ  نآ  هکلم  ادخ  يوس  هب  هجوت  لد و  روضح  هتشگ و  عیطم 

...و داعم  لاوحا  رد  هعلاطم  اعد و  اهزامن ، تارابع  یناعم  نتسناد   _ 7

ماما توکلمرد » زاورپ   » ای هولـصلا » بادآ   » باتک دوش  یم  هیـصوت  تسا و  بسانم  رایـسب  زامن  رد  ایلوا  لاوحا  نوماریپ  هعلاـطم   _ 8
.دییامرف هعلاطم  ار  هر ) ) ینیمخ

رد نماد و  هب  دهـشت  تلاـح  رد  رهم  هب  ماـیق  لاـح  رد  تسا  رتهب  .ساوح  هدـننک  بلج  ياـهزیچ  هب  هجوت  هاـگن و  زا  يراددوخ   _ 9
.دوش هاگن  اهاپ  هب  عوکر 

.دیناوخب اهنآ  ياوتحم  رد  ربدت  اب  هنینأمط و  اب  ار  زامن  تائارق  راکذا و  دینک  یعس   _ 10

؟ دنراد يرثا  هچ  هلفان  ياهزامن   _ 17

بجاو ياهزامن  ینطاب  ناصقن  یتساک و  اهنآ  اریز  تسا ؛ هدش  اه  هلفان  نداد  ماجنا  رب  يرایـسب  دیکأت  نید  نایاوشیپ  ياه  تیاور  رد 
.دننک یم  ناربج  ار  هنازور 

مان هب  یفورعم  یـسدق  ثیدح  رد  .تسا  تلفغو  هانگ  زا  يرود  یکاپ و  اعبط  رتشیب و  رکذـت  هجوت و  ادـخ و  هب  برق  لفاون  یلک  رثا 
برق »
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دنیب یم  وا  اب  هک  موش  یم  وا  مشچ  نم  هک  ییاـج  اـت  دوش  یم  کـیدزن  نم  هب  لـفاون  اـب  هدـنب  : » دومرف دـنوادخ  هک  هدـمآ  لـفاونلا »
ادـیپ یهلا  تسد  شوگ و  مشچ و  ینعی ، دـهد ؛ یم  ماجنا  راک  وا  اب  هک  موش  یم  وا  تسدو  دونـش  یم  وا  اـب  هک  موش  یم  وا  شوگو 

(1) «. دنک یم 

زامن رثا  ترخآ  ایند و  رد  هدیدنـسپ  دومحم و  ماقم  : » ًالثم دـنا ؛ هدرک  رکذ  ار  يدایز  راثآ  تایاور  تاـیآ و  بش  زاـمن  صوصخ  رد 
«. ددرگ یم  ضئارف  رد  صقن  ناربج  بجوم  لفاون  نینچمه  هدش ، هدرمش  بش 

دنناوخ یمن  زامن  هک  یناسک  اب  ترشاعم  دمآ و  تفر و   _ 18

؟ دراد یمکح  هچ  دنناوخ  یمن  زامن  هک  یناسک  اب  ترشاعم  دمآ و  تفر و   _ 18

اب دیناوت  یم  امـش  دشاب و  هتـشاد  یتبثم  راثآ  دناوت  یم  دارفا  نیا  اب  دمآ  تفر و  طابترا و  هک  دیهد  یم  لامتحا  ای  دـیناد  یم  هچنانچ 
كرت ار  نانآ  اب  هطبار  هک  تسا  مزال  دـییامن ، قیوشت  زامن  يادا  رب  دـینک و  انـشآ  یمالـسا  گنهرف  اب  ار  اهنآ  دوخ  راـتفر  اـی  راـتفگ 
طابترا عطق  هچنانچ  دـشن ، عقاو  رثؤم  هار  نیا  رگا  .دـییامن  داشرا  ار  اهنآ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  تیاعر  اـب  دـینکن و 

رگید درکن ، ریثأت  اـه  هار  زا  کـی  چـیه  رگا  یلو  .دـینک  مادـقا  هار  نیا  زا  تسا  مزـال  دوش ، یم  اـهنآ  هیبنت  بجوم  تسا و  زاـسراک 
هتـشاد امـش  راتفر  قالخا و  رد  یفنم  تاریثأت  اهدـمآ ، تفر و  تاـطابترا و  هنوگ  نیا  دیـسرت  یم  رگا  تسین و  يزیچ  امـش  هدـهعرب 

.دینک عطق  ار  هطبار  هک  تسا  مزال  دشاب ،
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..ارچ سپ  تسین ؛ یصاخ  تهج  رد  درادن و  ناکم  دنوادخ   _ 19

؟ میناوخب زامن  هلبق  تمس  هب  دیاب  ارچ  سپ  تسین ؛ یصاخ  تهج  رد  درادن و  ناکم  دنوادخ   _ 19

زیچ و چیه  هب  تسا و  قلطم  ینغ  دنوادخ  تسا و  تیدودحم  زاین و  هناشن  نتـشاد  ناکم  نوچ  درادن ؛ ناکم  دـنوادخ  دـیدرت  نودـب 
تهج ره  هـب  « ؛ (1)« هللا ُهجو  َّمَثف  اّولُوت  اـمنیأَف  : » تسه زیچ  همه  سک و  همه  اـی  اـج و  همه  رد  دـنوادخ ، .درادـن  يزاـین  سک ، چـیه 

«. دیراد رارق  دنوادخ  ربارب  رد   ) تسا ادخ  هب  يور  اجنآ  دینکور ،

هب ندرک  ور  هلبق ، هفـسلف  سپ  .دراد  رارق  تمـس  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسین  هلبق »  » هک دوـش  یم  هتفرگ  هجیتـن  نـینچ  همدـقم  نـیا  زا 
«. دراد هطاحا  زیچ  همه  رب  وا  « ؛ (2)« طیحم یش ء  لکب  هَّنإ  الأ   » .درادن یصاخ  تهج  دنوادخ  نوچ  تسین ؛ ادخ  تمس 

.درک وجو  تسج  رگید  ياج  رد  دیاب  ار  هلبق  رییغت  هفسلف  نیاربانب 

تهج هدننک  نییعت  هلبق ، میتسه و  تهج  دنمزاین  دوخ ، يونعم  يدام و  تایح  یگدنز و  رد  اه  ناسنا  ام  یلو  درادن ؛ تهج  دنوادخ 
یتمـس هب  سک  ره  داتفا ؟ یم  یقافتا  هچ  دوب ، هلبق  نودب  زامن  هک  مینک  ضرف  رگا  .تسه  هدوب و  خیرات  لوط  رد  ناناملـسم  تکرح 

يا هدع  ًالثم  دننک ؛ توعد  نآ  هب  زین  ار  نارگید  دنهدب و  حیجرت  ار  یتهج  يا ، هدع  ات  دش  یم  بجوم  رما  نیمه  دـناوخ و  یم  زامن 
يارب یلماع  دوخ  عوضوم  نیا  ...و  بونج  هب  یخرب  لامش ، هب  یهورگ  برغم ، هب  یخرب  قرشم ، هب 

44 ص :

هیآ 115. هرقب ، هروس  . 1 - 1
هیآ 54. تلصف ، هروس  . 2 - 2

زامن هرابرد  خساپ  شسرپ و  هد  www.Ghaemiyeh.comدصکی و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13088/AKS BARNAMEH/#content_note_44_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13088/AKS BARNAMEH/#content_note_44_2
http://www.ghaemiyeh.com


هلبق هفـسلف  ناوت  یم  نیا  رب  هوالع  .دنک  یم  هچراپکی  دحتم و  ار  فوفـص  زامن  نونکا  هکنآ  لاح  دش ؛ یم  يریگرد  عازن و  هقرفت و 
: درک يدنب  هتسد  ریز  دراوم  رد  ار 

(. (ع میهاربا ترضح  یتسرپاتکی  رگادن  هب  دیحوت و  هناخ  هب  هجوت   _ 1

(. (ص ربمایپ يدیحوت  توعد  هاگ  تساخ  هاگداز و  هب  هجوت   _ 2

.نیمز يور  دبعم  انب و  نیلوا  هب  نداد  هجوت   _ 3

.ناناملسم فوفص  هب  یشخب  تدحو   _ 4

.یمالسا عماوج  ناناملسم و  نیب  رد  تفلا  يریذپ و  هعماج  حور  داجیا   _ 5

.یمالسا هعماج  رد  یگنهرف  لقتسم  تیوه  داجیا   _ 6

؟ تسیچ هلبق  خیرات   _ 20

؟ تسا مادک  هبعک  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  لیدبت  لیالد 

هلبق ار  نآ  مالسا  هک  دوبن  تحلصم  دوب و  هدمآ  رد  هناختب  تروص  هب  نامز  نآ  رد  هبعک  .دوب  سدقملا  تیب  ناناملـسم ، هلبق  اه  لاس 
یکی .تفای  رییغت  مارحلادجسم  هب  سدقملا ، تیب  زا  ناناملـسم  هلبق  هک  دمآ  شیپ  یطیارـش  ترجه ، زا  سپ  یلو  دهد ؛ رارق  تدابع 
زامن ام  هلبق  يوس  هب  دیرادن و  هلبق  ناتدوخ  امـش  دـنتفگ : یم  دـندز و  یم  نیملـسم  هب  نایدوهی  هک  دوب  ییاه  نابز  مخز  نآ  للع  زا 

لوسر دیناوخ ! یم 
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روتسد دش و  لزان  نآرق  تایآ  هک  هاگ  نآ  ات  دیشک ، یم  ادخ  يوس  زا  ار  یشیاشگ  راظتنا  دوب و  تحاران  عوضوم  نیا  زا  (ص ) ادخ
ار سرد  نیا  ناناملـسم  هب  خیرات  لوط  رد  هلبق ، رییغت  تایآ  .دیناوخب  زامن  دیتسیاب و  مارحلادجـسم  هب  ور  دـیتسه ، اجک  ره  هک  دـمآ 

.دننک یگدنز  هنادنمتفارش  دنورن و  يدابع _  لئاسم  رد  یتح  نارگید _  تنم  راب  ریز  دنشاب و  دازآ  لقتسم و  هک  دهد  یم 

ادـخ و ياهروتـسد  لـماک  وریپ  عیطم و  یناـسک  هچ  دوش ، مولعم  اـت  دوـب  ناناملـسم  يارب  یناـحتما  هوـالع  هب  هلبق ، رییغت  ناـمرف  نیا 
.دننک یم  ضارتعا  ییوج و  هناهب  یناسک  هچ  دناربمایپ و 

هلبق تمـس  هب  تسا  بوخ  كاروخ  باوخ و  نوچمه  ییاـهراک  رد  یتح  دـننک ؛ هبعک  هب  ور  تداـبع ، رد  دـیاب  ناناملـسم  نیارباـنب 
، هبعک يوس  هب  روما  همه  رد  يریگ  تهج  نیا  .دوش  یم  مارح  اهنآ  تشوگ  هنرگ  دشاب و  هلبق  هب  ور  دـیاب  زین  تاناویح  حـبذ  .دنـشاب 

زاو دنـشاب  هتـشاد  دوبعم  بوبحم و  هناخ  هب  هجوت  هراومه  ات  دهد ، یم  ناناملـسم  هب  ار  ندوب  ادـخ  دای  هب  نامیا و  یتسرپاتکی ، سرد 
ناناملسم همه  دنیرفآ و  یم  ابیز  زیگنا و  تفگش  یتدحو  مظن و  دحاو ، هلبق  يوس  هب  يریگ  تمس  نیا  هوالع  هب  .دنیآ  رد  هب  تلفغ 

هرک نارازگ  زامن  فوفـص  هب  اه  نامـسآ  زارف  زا  یـسک  رگا  .دننک  یم  ور  ییادـخ  نوناک  نآ  يوس  هب  زامن  تقو  ایند ، ياج  ره  رد 
.تسا هبعک » ، » اهنآ همه  تیزکرم  هک  دنیب  یم  ار  يددعتم  ياه  هریاد  درگنب ، نیمز 
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زین یـسانش  تهج  ایفارغج و  تئیه ، ملع  هلبق ، هب  هجوت  رذگهر  زا  .تسا  نیملـسم  فوفـص  ناج و  لد ، رکف ، زکرمت  هطقن  دـیحوت » »
.تسا (ص ) دمحم ترضح  و  (ع ) لیعامسا میهاربا و  ترضح  يدیحوت  تازرابم  راگدای  هبعک ، يرآ  .درک  دشر  ناناملـسم  نایم  رد 

يارب هک  تسا  هبعک  نیا  .دزادرپ  یم  ناهج  حالـصا  هب  دنک و  یم  هیکت  هبعک  هب  شیوخ ، یناهج  مایق  رد  زین  جـع ) ) يدـهم ترـضح 
.دریگ یم  رارق  ناملسم  کی  هلبق  شیاین ، زامن و 

؟ مینک یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اه  تسد  زامن  تونق  اعد و  رد  ارچ   _ 21

؟ دراد یصاخ  تهج  دنوادخ  رگم 

تروص نیا  رد  .دربب  راک  هب  ار  هویـش  نیرتهب  دـیاب  دریگ ، یم  رارق  تسا _  قلطم  ینغ  هک  دوخ _  دـنوادخ  لـباقم  رد  ناـسنا  یتقو 
روضح اج  همه  رد  دنوادخ  رگم  الاب ؟ فرط  هب  ارچ  اما  ...دـنک  یم  حرطم  ار  دوخ  تساوخرد  دریگ و  یم  الاب  فرط  هب  ار  اه  تسد 

هک دسر  یم  شرظن  هب  دریگ ، رارق  هام  هرک  يور  یسک  رگا  اضرف  میراد ! رارق  نیمز  يور  هک  تسا  ام  هب  تبـسن  نییاپ  الاب و  درادن ؟
.تسا یبسن  يرما  نییاپ  الاب و  نیارب  انب.تسا  هتفرگ  رارق  وا  رس  يالاب  نیمز 

یناسک دـنک و  یم  اضاقت  الاب  زاو  دـهد  یم  تبـسن  الاب  هب  ار  يونعم  سیفن و  ياهزیچ  هک  تسا  يروط  ناسنا ، یناور  یحور  تلاح 
لحم هک  ناسنا  رس  .دهد  یم  رارق  تسد  الاب  دنراد ، يرت  یلاع  ماقم  هک  ار 
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نامـسآ رد  امـش  قزر  : » تسا هدوـمرف  زین  نآرق  .دراد  رارق  هطقن  نیرتـالاب  رد  تسا ، ندـب  یهدـنامرف  زکرم  لـقع و  روعـش ، كرد ،
.(1)« تسا

لاقف اعدلا ، یف  بصنیل  ءامـسلا و  یلا  هیدی  عفریلف  هالـصلا  نم  مکدحا  غرف  اذا  : » دـندومرف لاؤس  نیمه  خـساپ  رد  (ع ) یلع ترـضح 
مکقزر ءامسلا  یف  و   » ارقت ام  وا  لاقف : ءامسلا ؟ یلا  هیدی  عفرَی  َِملَف  لاق : معن ، لاق : ناکم ؟ لک  یف  هللا  سیلأ  نینمؤملاریما ! ای  ابس : نبا 

، دـیدش غراف  زامن  زا  یتقو  « ؛ (2)« ءامـسلا هللا  دـعو  ام  قزرلا و  عضوم  قزرلا و  عضوم  نم  ـالا  قزرلا  بلطی  نیا  نمف  نودـعوتام .» و 
: دومرف ترـضح  تسین ؟ اه  ناکم  همه  رد  دنوادخ  رگم  درک : لاؤس  ابـس  نبا  .دینک  اعد  دـیربب و  الاب  نامـسآ  فرط  هب  ار  ناتناتـسد 

هدومرف هک  دـیا  هدـناوخن  نآرق  اـیآ  دومرف : ترـضح  میربـب ؟ ـالاب  نامـسآ  فرط  هب  ار  نامتـسد  ارچ  سپ  درک : لاؤس  .تسا  تسرد 
قزر ياج  عضوم و  زا  دیاب  درک ؟ بلط  ار  قزر  دیاب  اجک  زا  سپ  تسا » نامسآ  رد  دیا ، هدش  هداد  هدعو  هچنآ  امـش و  قزر  : » تسا

«. تسا نامسآ  هک  دومن  بلط  هدرک ، هدعو  دنوادخ  هک  هچنآ  و 

؟ تسیچ یعرش  ماکحا  رد  تقد  همه  نیا  هفسلف   _ 22

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  هصالخ  هک  تسا  ییاه  هفسلف  ياراد  نآ ، يازجا  طیارش و  یمامت  زامن و 
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رگید لامعا  يارب  نیرمت  یعون  لمع ، ره  رد  درف  تقد  هک  ارچ  نتـشیوخ ؛ لرتنک  رب  درف  نتفای  تردـق  تهج  هب  نیقلت  رارکت و   _ 1
.تسا

.يریذپ هعماج  مظن و  ياه  هنیمز  داجیا  نارازگزامن و  نیب  رد  یگنهامه  مظن و  داجیا   _ 2

یمن مهارف  نانآ  ییوسمه  دارفا و  طابترا  يارب  يا  هنیمز  اهنت  هن  دنک ؛ لمع  هاوخلد  وحن  هب  یلمع  ره  رد  سک  ره  دشاب  انب  رگا   _ 3
.دیآ یم  مهارف  رگیدکی  زا  دارفا  يرود  اه و  هقیلس  لامعا  هقرفت ، فالتخا ، هنیمز  هکلب  ددرگ ؛

تسا و مکاح  اه ، هصرع  نآ  رد  نیلپیـسید  مظن و  نازیم  هچ  ات  هک  دیبای  یم  رد  دیـشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  یماظن  تانیرمت  اب  رگا   _ 4
.دراد ریثات  دارفا  رد  طابضنا  مظن و  هیحور  داجیا  رد  هزادنا  هچ  ات  راک  نیا 

تبثم و تاریثأت  ناسنا ، یگدنز  روما  هیلک  رب  ددرگ ؛ یم  نآ  ماکحا  رگید  بادآ و  طیارـش ، تانراقم ، تامدقم ، رد  هک  ییاه  تقد 
.دراد يا  هدنزرا 

؟ تسا هدشن  هدرمش  بجاو  تبیغ  نامز  رد  رطف ،) نابرق و  دیع   ) نیدیع زامن  هعمج و  زامن  ارچ   _ 23

دنربب و هرهب  دوخ  دصاقم  فادها و  يارب  دـیع ، هعمج و  زامن  زا  دـنناوتب  رتمک  فلتخم ، ياه  نامز  رد  روج ، نامکاح  هک  نیا  يارب 
نیمات ار  دوخ  عفانم  مدرم ، یبهذم  تاساسحا  زا  هدافتسا  مالسا و  هب  رهاظت  اب 
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سابع ینب  هیما و  ینب  هک  مینیب  یم  مینک ، هعجارم  خیرات  هب  رگا  .تسا  هدـشن  بجاو  تبیغ  نامز  رد  تیعمجرپ  ياهزامن  نیا  دـننک ،
(، (ع تیب لـها  زا  هدیـسر  تاـیاور  رد  ور  نیا  زا  .دـندرب  یم  هرهب  دوخ  ياـه  تموکح  عفن  هب  داـیعا  زا  یتح  مالـسا ، ماـن  هب  هنوگچ 

.تسا هدش  موصعم  روضح  نامز  هب  دیقم  دیع  هعمج و  زامن  بوجو 

...؛ تسا هدش  ناسآ  اه  ترفاسم  رضاح  نامز  رد  هک  نیا  اب   _ 24

؟ میناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ارچ  تسا ؛ هدش  ناسآ  اه  ترفاسم  رضاح  نامز  رد  هک  نیا  اب   _ 24

یتسیاب تسا و  لوغـشم  نآ  هب  شنهذ  هک  دراد  ییاه  يراتفرگ  اعون  رفاسم ، صخـش  هک  ارچ  تسا ؛ رفاسم  يارب  یفیفخت  رـصق  زامن 
.تسا رفاسم  زامن  ندش  هاتوک  یلصا  تمکح  ود  تصرف ، زا  هدافتسا  رفس و  یتخس  سپ  .دزادرپب  نادب 

هدایپ ترفاسم   ) تسین يربخ  نآ  زا  نونکا  هک  دوب  يددعتم  تالکشم  ياراد  رفس  هتـشذگ ، ياه  نامز  رد  دوش  روصت  تسا  نکمم 
!؟ دشاب هتسکش  هک  دراد  یتحلصم  هچ  رفاسم  زامن  رگید  دراد ، دوجو  ناسآ  هتفرشیپ و  لیاسو  هک  نونکا  یلو  ناویح ؛) اب  ای  و 

.تسا هدش  نآ  نیزگیاج  دودـحم ، ياه  تصرف  یبصع و  ياهراشف  لاح ، نیع  رد  یلو  هدـش ؛ تحار  رفـس  لیاسو  هزورما  دـنچ  ره 
هقیقد دنچ  یلو  دور ؛ یم  رفس  هب  هلیسو  نیرت  تحار  نیرت و  عیرس  اب  هچرگ  دنک ، یم  ترفاسم  امیپاوه  اب  هک  یصخش  هنومن  يارب 
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اب هن  دیجنـس ؛ دـیاب  رـصع  نامه  ياه  یگژیو  عومجم  اب  ار  نامز  ره  طیارـش  هک  نیا  رب  هوالع  .دوش  وا  رفـس  عنام  دـناوت  یم  ریخأـت ،
یتالکشم هتشذگ  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هارمه  تمحز  یبصع و  ياهراشف  اب  هک  تسا  يراک  رفس  زین  زورما  .هدنیآ  هتـشذگ و  راصعا 

.دراد دوجو  فیفخت  يارب  تحلصم  زین  رضاح  نامز  رد  نیاربانب  .تسا  هتشاد  رگید  عون  زا 

؟ میربب يرتشیب  تذل  ات  میناوخب  ادارف  ار  زامن  تسین  رتهب  ایآ   _ 25

.دوش یمن  دودحم  یصاخ  فده  کی  هب  تسا و  یعلض  دنچ  نآ  هسدنه  هکلب  تسین ؛ هروظنم  کت  تدابع  کی  زامن 

تبقارم ینیـشن و  هشوگ  تلزع و  جـنک  هب  نتفر  اب  هک  دوب  حیحـص  ًـالماک  داهنـشیپ  نیا  دوب ، تفرعم  رکذ و  اـهنت  زاـمن ، فدـه  رگا 
ًالماـک يدـعب  ياراد  هک  تسا  يزاـمن  مالـسا ، زاـمن  یلو  درک ؛ لیـصحت  ار  یناـفرع  يوـنعم و  تـالاح  نآ  ناوـت  یم  رتـشیب  يدرف ،

یتسیاب سپ  .تسا  ام  ياعدم  دهاش  دمح ، هروس  رد  عمج » ریامض   » تسا و تعامج  زامن ، رد  لصا  تهج  نیمه  هب  .تسا  یعامتجا 
دنوادـخ رکذ  زا  نوگانوگ ، تالاغتـشا  نیع  رد  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  یمدآ ، هک  تسا  نیا  رنه  درک و  تکرح  هعماج ، رد  زاـمن  اـب 

.دشاب زامن  هب  لوغشم  لاوحا ، همه  رد  تقیقح  ردو  دنیبب  رظان  رضاح و  ار  وا  هراومه  ددرگن و  لفاغ 

.دبای یمن  قّقحت  يریگ  هشوگ  اب  یتدابع ، نینچ  تسا و  نید  همیخ  ییاپرب  دومع  رکنم و  زا  یهان  زامن  مالسا ، زامن 
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شوماخ رگا  هک  دشاب  هتشاد  یغارچ  دوخ ، قاتا  رد  یـصخش  ره  هک  تسا  نآ  دننامه  ادارف » زامن  ، » شناد ناگرزب  زا  یکی  هتفگ  هب 
رد هک  میـشاب  هتـشاد  یغارچ  مادـک ، ره  مه  رانک  رد  هک  تسا  نآ  دـننامه  تعامج ،» زاـمن   » یلو دوب ؛ دـهاوخ  هرهب  یب  رون  زا  دوش 

.دوش یم  هدرب  هرهب  رگید  رون  زا  دور و  یمن  نیب  زا  رون  نآ ، زا  دروم  دنچ  ای  کی  ندش  شوماخ  تروص 

؟ تسیچ زامن  هب  دارفا  یخرب  یتبغر  یب  للع   _ 26

: هلمج زا  دراد ؛ يددعتم  للع  زامن  كرت  یتبغر و  یب 

.زامن هفسلف  اب  ییانشآ  مدع   _ 1

(. ناگدزبرغ برغ و  تاغیلبت  ریثأت  تحت   ) یگدنام بقع  رجحت و  ساسحا   _ 2

.يرورپ نت  یلبنت و   _ 3

.يراک هحماسم   _ 4

.يراکایر ییامندوخ و  ساسحا   _ 5

.ندوب راکهانگ  تلع  هب  زامن  ندوب  هدیاف  یب  ساسحا   _ 6

.هداوناخ تسردان  تیبرت   _ 7

.دساف عامتجا  طیحم و   _ 8

.دساف تسود   _ 9

.دارفا بسانمان  ياهدروخرب   _ 10

تبغر یب  نآ  هب  دنک و  یم  یتسس  زامن  ندناوخ  رد  هک  یصخش 
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كرت لماع  دساف ، تسود  رگا  ًالثم  دیامن ؛ مادقا  نآ  ندرک  فرطربو  نامرد  هب  سپـس  دنک و  هجوت  هدـش  دای  لماوع  هب  دـیاب  تسا ،
زامن ياه  هفسلف  رارـسا و  رد  رکفت  هعلاطم و  هب  درادن ؛ ییانـشآ  زامن  هفـسلف  اب  رگا  دنک و  عطق  ًالماک  ار  وا  اب  هطبار  دیاب  تسا ، زامن 

.تفرگ راک  هب  ار  نآ  بسانم  نامرد  یتسیاب  دروم ، ره  رد  هتبلا  .دزادرپب 

؟ تسیچ زامن  ياهدرکراک   _ 27

یحور درکراک  فلا - 

یم طبترم  وا  يوکین  تافص  نامحر و  دنوادخ  اب  ار  حور  امئاد  و  نیدلا » دومع  هالـصلا   » تسا نآ  یلـصا  نکر  نید و  نوتـس  زامن 
هب ار  حور  دهد و  طابترا  ار  راگدـیرفآ  هدـنب و  نایم  هک  دـشابن _  مأوت  هنازور  هدـنز و  یلمع  اب  نید  کی  یتقو  یلک  روط  هب  .دزاس 

هخاـش و هشیر ، یهاوخ  یم  اـیآ  : » دومرف شناراـی  زا  یکی  هب  (ع ) رقاـب ماـما  .دوـب  دـهاوخ  موـهفم  یب  دـناشکب _  يراگتـسر  يوـس 
تاکز و شا  هخاش  زامن ، شا  هشیر  دومرف : ترـضح  نآ  موش ! تیادـف  هلب ، درک : ضرع  منک ؟ یفرعم  وت  هب  ار  مالـسا  هلق  نیرتدـنلب 

.(1)« تسا داهج  شعفترم  هلق 

.تسا تداعس  ریخ و  ره  یلصا  هشیر  نآ  دزادنا و  یم  ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسه ، زامن  يارب  هک  يرت  مهم  هفسلف 

نیا روظنم  دیامرف : یم  ربکا » هللارکذل  و   » هیآ دروم  رد  (ع ) قداص ماما 
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(1) .دشوپب مشچ  مارح  زا  ادخ  دای  ابو  دورب  لالح  غارس  هب  دتفایب و  ادخ  دای  هب  هک  تسا 

دوخ راب  جنپ  زور  ره  رد  دشاب و  هزیکاپ  فاص و  بآ  زا  يرهن  یسک  هناخ  رد  رب  رگا  : » دومرف لاؤس  دوخ  نارای  زا  (ص ) مرکا ربمایپ 
زامن : » دومرف ترضح  هن ؛ دندرک : ضرع  نارای  دنام »؟ یم  وا  ندب  رد  تفاثک  یگدولآ و  زا  يزیچ  ایآ  دهد ، وش  تسـش و  نآ  رد  ار 
نایم زا  تسا ، هدش  ماجنا  زامن  ود  نایم  رد  هک  یناهانگ  دـناوخ ، یم  زامن  ناسنا  هک  نامز  ره  .تسا  يراج  بآ  نیا  دـننامه  تسرد 

«. دور یم 

زامن یشخب  شمارآ  ب - 

.(2)« دبای یم  شمارآ  اه  لد  دنوادخ  دای  اب  انامه  »

.دنک یمن  داجیا  ار  یشمارآ  نینچ  زیچ  چیه  تسا و  اه  لد  شمارآ  تایح و  هیام  ادخ  دای  ًالوصا 

هب مکحم  داـقتعا  زاـمن و  نتـشاد  اـپ  رب  اـعد و  هک  دـنا  هدرب  یپ  هتکن  نیا  هب  ناکـشزپ ، ناور  یناور و  موـلع  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
.دزاس یم  فرط  رب  تسا _  یحور  ياه  يرامیب  زا  يرایسب  بجوم  هک  ار _  سرت  سأی و  شیوشت ، ینارگن ، نید ، دنوادخ و 

دای هب  نتـشاد ، دای  هب  سپ  .دـبلط  یم  يرای  وا  زا  دروآ و  یم  ناـبز  هب  ار  ادـخ  ماـن  يدـیماان ، سرت و  عقاوم  رد  هاـگآ  دوخاـن  ناـسنا 
.تسا ریذپ  ناکما  تلوهس  هب  زامن  قیرط  زا  ناحبس ، دنوادخ  اب  طابترا  ندروآ و 
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دیناوخب و زامن  دیورب ، دجـسم  هب  هتفرگ  وضو  دیوش ، یم  ور  هبور  ایند  ياه  مغ  زا  یمغ  اب  هک  یماگنه  دـیامرف : یم  (ع ) قداص ماما 
.(1)« ...هالصلا ربصلاب و  اونیعتسا  و  تسا ...« : هداد  روتسد  دنوادخ  اریز  دینک ؛ اعد 

(2) .دنتفر یم  لکشم  لح  لابند  هب  دندناوخ و  یم  زامن  دمآ  یم  شیپ  یلکشم  (ع ) نینمؤملاریما يارب  هاگره 

زکرمت داجیا  ج - 

رد هک  تسا  ساوـح  زکرمت  نهذ و  روـضح  نیرمت  شرورپ و  يارب  يا  هلیـسو  تسا _  زاـمن  مهم  طیارـش  زا  هک  زکرمت _  هجوـت و 
هب : » تسا نهذ  روضح  لماک و  هجوتو  رکف  زکرمت  نیمه  هجیتن  رد  ناسنا ، ياه  تیقفوم  رتشیب  هدوب و  تیمها  زیاح  رایـسب  یگدـنز 

.(3)« دنزرو یم  عوشخ  ناشزامن  رد  هک  یناسک  دنراگتسر ، نانمؤم  یتسار 

تیونعم همـشچرس  هب  لاصتا  تیونعم و  شیازفا  يارب  نئمطم ، يزیواتـسد  مکحم و  يا  هزیگنا  دوخ  زامن )  ) ادـخ زا  يرازگ  ساـپس 
.دزاس یم  یلاعتم  ار  یناسنا  ناور  حور و  تیونعم ، شیازفا  تسا  یهیدب  .تسا 

یگدنرادزاب درکراک  د _ 

.(4)« ...رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  هالصلا  نا  »

یهلا و يوکین  تافص  ادخ و  يوس  هب  ناسنا ، ندومن  هجوتم  اب  زامن 
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.دـنک یم  هتـسارآ  یهلا  قالخا  هب  تیوقت و  يو  رد  ار  یناسنا  یقالخا و  لیاضف  دراد و  یم  زاـب  اـه  يدـب  زا  ار  یمدآ  تماـیق ، زور 
هدـنراد زاب  لماع  نیرتدـنمورین  دای  هب  ار  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  تسا و  تارکنم  اه و  یتشز  زا  ناسنا  نتـشاد  زاب  زامن ، گرزب  هفـسلف 

یم مه  رد  ار  رورغ  ربک و  ینیبدوخ ، زامن  .تسا  رکنم  اشحف و  زا  یگدنرادزاب  رثا  ياراد  دزادنا ، یم  داعم ) أدـبم و  هب  داقتعا  ینعی  )
: دومرف (ع ) یلع ماما  هک  نانچ  دنکش ؛

.(1)« ...و ربک  زا  يزاسکاپ  يارب  ار  زامن  تسا و  هدرک  بجاو  كرش  زا  اه  ناسنا  يزاسکاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  »... 

برقت هلیسو  زامن  . » (2)« تشاد دهاوخن  رب  هدجس  زا  ار  شرـس  هتفرگ ، ارف  ار  وا  دنوادخ  تمحر  زا  ردقچ  هک  دنادب  رازگ  زامن  رگا  »
.(3)« تسا دنوادخ  هب  راکزیهرپ  ره 

یعامتجا یتیبرت ، درکراک  ه _ 

رازگزامن تسا و  زامن  تحـص  طیارـش  زا  ...و  یـسانش  تقو  زامن ، لـحم  ساـبل و  ندوبن  یبصغ  ندـب ، ساـبل و  تراـهط  تفاـظن و 
نایاونیب و هب  قلعتم  ار  دوخ  لاوما  زا  یتمـسق  دوشن ؛ كرت  شزامن  : » هک تسا  یـسک  جراـعم ،»  » هروس ات 35  تایآ 19  قبط  یعقاو ،

ناماد دنادن ؛ نمیا  راگدرورپ  باذع  زا  ار  دوخ  دشاب و  هتشاد  رواب  ار  ازج  زور  دنادب ؛ نامورحم 
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تداهـش يارب  دسرتن و  مدرم  قوقح  ظفح  يارب  دشاب ؛ رادافو  دوخ  نامیپ  اه و  تناما  هب  و  دراد ؛ هگن  ساپ  ینار  توهـش  زا  ار  دوخ 
ناسنا رد  ار  طابـضنا  حور  زامن  .تسا  عامتجا  درف و  هدـننک  تیبرت  هدـنزاس و  دوخ  زامن ، نتم  ياهراعـش  نیا  رب  هوالع  دـنک .» ماـیق 

یم زامن  نالطب  بجوم  نآ ، ماکحا  بادآ و  مدـقت  ریخأت و  هک  دریگ  ماجنا  ینیعم  تاـقوا  رد  دـیاب  اـقیقد  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  تیوقت 
.(1) دوش

.(2)« دوش یمن  وا  لاح  لماش  نم  تعافش  درامش ، کبس  ار  زامن  هک  یسک  : » دومرف (ص ) ادخ لوسر 

یسایس درکراک  و _ 

، اه بتکم  همه  هک  ارچ  تسا ؛ نآ  یلمع  ياه  همانرب  ریاس  وزامن  یسایس ، ياه  بتکم  ریاس  رب  یمالسا ، تموکح  تازایتما  زا  یکی 
اما .دنهد  یم  یگتسبمه  يراکادف و  يوریپ ، لوق  زین  مدرم  .دنهد  یم  مدرم  هب  رایسب  ياهدیون  دننک و  یم  قلخ  زا  تبحـص  ادتبا  رد 

.دندرگ یم  زاب  رامعتسا  قانتخا و  عضو  هب  دوش و  یم  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  اهرارق  اه و  هدعو  اهراعش ، اه ، هدیا  یتدم ، زا  سپ 
تیلوؤسم تادهعت و  اه و  هدیا  تادابع ، ریاسو  هماقا  ناذا ، هدنزاس  ياهراعش  هنازور و  ياه  نیرمت  یلمع و  ياه  همانرب  اب  مالسا  اما 

.دننامب رادافو  دوخ  دهع  هب  هراومه  تلم ، تلود و  هک  دوش  یم  ثعاب  دراد و  یم  رادیاپ  هدنز و  راشقا ، همه  نایم  رد  اراه 
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يارب هتـسش ، ایند  ياهراک  زا  تسد  ناذا ، يادص  ندینـش  اب  يزایتما _  هنوگ  چیه  نودب  ناناملـسم _  زور  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
 _ تسا نیناوق  يارجا  نماض  هک  يرایمه _  نواعت و  یگتـسبمه ، تدـحو ، نامیا ، حور  دـنوش و  یم  عمج  مه  درگ  تعامج  زاـمن 

.ددرگ یم  تیوقتو  دیدجت  نانآ  رد 

يونعم درکراک  ز _ 

ماقم هب  ار  ناسنا  بش  زامن  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  دزیر .» یم  ورف  گرب  شزیر  دننام  ار  ناهانگ  زامن  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح 
هروس رد  دـنوادخ  نینچمه  .تسا » زامن  دـنوادخ  دزن  لاـمعا  نیرت  بوبحم  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ماـما  «. دـناسر یم  يونعم  يـالاو 
تایآ زامن و  دروم  رد  لقعت  رّکفت و  هب  ار  ناسنا  106 و 110 ) ، 79 ، 78 ، 64 تایآ 88 ، «) ارسا  » هروس و  تایآ 37و 56 و 63 ) « ) رون »

اب هزراـبم  راـگدرورپ و  تیبوبر  هب  رارقا  هجوت و  هک  تسا  نیا  زاـمن  عیرـشت  تلع  : » دوـمرف (ع ) اـضر ترـضح  .دـناوخ  یم  ارف  یهلا 
زا شـشخب  ياـضاقت  ناـهانگ ، هب  فارتعا  عضاوت ، تیاـهن  عوضخ و  تیاـهن  رد  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ماـیق  یتـسرپ ، تب  كرش و 

نینچمه .دنیـشنن  وا  لد  رب  يراک  شومارف  رابغ  درگ و  ات  تسا  راـگدرورپ  میظعت  يارب  نیمز  رب  یناـشیپ  نداـهن  هتـشذگ و  یـصاعم 
.(1)« دنکن شومارف  ار  دوخ  قلاخ  ربدم و  الوم ، ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  زور  بش و  رد  دنوادخ  رکذ  تموادم 
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ص 5. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 - 1
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...دنک یم  تیذا  ار  نارگید  یلو  دناوخ  یم  زامن  هک  یسک   _ 28

یم کمک  نارگید  هب  اما  دناوخ  یمن  زامن  هک  یسک  ای  تسا ؛ رتهب  دنک  یم  تیذا  ار  نارگید  یلو  دناوخ  یم  زامن  هک  یـسک   _ 28
؟ دنک

یقطنم تروص  نآ  هب  هدرک ، حالـصا  ار  هسیاقم  يانبم  دیاب  ییاطخ ، نینچ  عفر  يارب  .دنک  یم  اطخ  راچد  ار  نهذ  اه  هسیاقم  یخرب 
: مییوگب هک  تسا  نآ  دروم  نیا  رد  حیحص  هسیاقم  .داد 

.دناسر یمن  يرازآ  مه  یسک  هب  دناوخ و  یم  زامن  هک  یسک  ای  تسا ؛ رتهب  دنک ، یم  مه  يرازآ  مدرم  دناوخ و  یم  زامن  هک  يدرف 

مدرم دناوخ و  یمن  زامن  هک  یـصخش  ای  تسا ؛ رتهب  دنک ، یمن  يرازآ  مدرم  دـناوخ و  یمن  زامن  هک  یـصخش  دوش : هتفگ  هک  نآ  ای 
.دنک یم  يرازآ 

مادک ره  فرط  ود  تفگ : ناوت  یم  هدمآ  لاؤس  رد  هک  يا  هسیاقم  خساپ  رد  تروص  ره  رد  .تسا  نشور  هدـش  دای  تالاؤس  خـساپ 
نانآ رازآ  كرت  هن  تسا و  ندـناوخ  زامن  هب  طوبرم  مدرم  نداد  رازآ  هن  یلو  دنتـسه ؛ یفنم  زایتما  کـی  تبثم و  زاـیتما  کـی  ياراد 
نداد رازآ  .زامن  كرت  مه  تسا و  فلتخم  بتارم  ياراد  مدرم ، نداد  رازآ  مه  رگید  يوس  زا  .دراد  ندوب  هالـصلا  كراـت  هب  یطبر 

: دـیوگب هدایپ  هب  هراوس  هک  تسا  نآ  ملظ  هبترم  نیرت  نییاپ  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  ًالثم  دوش ؛ یم  عورـش  نییاـپ  رایـسب  بتارم  زا 
.تسا...و یشک  مدآ  دننام  نآ  يالاب  رایسب  بتارم  و  ورب .» رانک 

هب یهاگ  تسا  نکمم  .دراد  فلتخم  ياه  تروص  زین  زامن  كرت 
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بجوم یلوا  اما  تسا ؛ زامن  كرت  ود  ره  .دشاب  ماکحا  ادخ و  نید ، راکنا  ببس  هب  یهاگ  تسا  نکمم  دشاب و  يراگنا  لهس  تهج 
.تسا نید  زا  جورخ  رفک و  بجوم  مود  تروص  یلو  تسین ؛ رفک 

رگیدکی زا  توافتم  یمکح  مادک  ره  تسین و  یقطنم  دراوم  نیا  رد  یلک  تواضق  هک  تسا  یهیدب  تسا ؟ روظنم  هبترم  مادک  لاح 
.دنراد

؟ دشاب هتسباو  زامن  هب  لامعا ، هیلک  یلوبق  تسا  هنالداع  ایآ   _ 29

یتـسرد هب  ثیدـح  قـیمع  ياـنعم  ددرگ و  تقد  رگا  یلو  تسا ؛ دراو  لاکـشا  نیا  دوـشن ، كرد  ثیدـح  نـیا  تـسرد  ياـنعم  رگا 
، ناکم هک  نیا  هلمج  زا  دراد ؛ یطیارش  لوبقم ، زامن  هک : نیا  حیـضوت  .تسا  هنالداع  ًالماک  رایعم  نیا  هک  دید  دیهاوخ  دوش ، هدیمهف 

ناوت یم  هک  تسا  یـصخاش  ینعی ، تسا ؛ طبترم  ناسنا  یگدـنز  مامت  اـب  زاـمن  نیارباـنب  .دـشابن  یبصغ  لـسغ  وضو و  بآ  ساـبل و 
.دیجنس نآ  اب  ار  یگدنز  کی  ندوب  یهلا  ندوب و  بولطم 

؟ تسا لوبق  شزامن  ایآ  دنک ، هیهت  اذغ  سابل و  هناخ و  دمآرد  نآاب  دشابن و  بیط  لالح و  یسک  دمآرد  رگا 

؟ دریگ یم  رارق  یهلا  هاگرد  لوبق  لام ، نآ  اب  نتفر  جح  ترایز و  هب  ای  لام و  نآ  زا  قافنا  ایآ 

، دـشاب لوبق  زامن  رگا  سپ  .دیجنـس  نآ  اب  ناوت  یم  زین  ار  رگید  لامعا  یلوبق  هک  تسا  يراـیعم  زاـمن  هک  میباـی  یمرد  اـج  نیمه  زا 
بوخ ياهراک 
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.دراد دوجو  لامعا  رد  يا  هشیر  لاکشا  هک  دیآ  یم  رب  نانچ  دشاب ، دودرم  رگا  تسا و  لوبق  زین  رگید 

هدـنهد ناشن  زین  زامن  .تسا  هلیـسو  نآ  روتوم  راک  رد  لاکـشا  ای  تمالـس و  هدـنهد  ناشن  هیلقن ، هلیـسو  کی  ياـهرپمآ  لاـثم : يارب 
دهاوخ رداق  دراد ، هگن  رود  هعمُـس  ایر و  زا  ار  دوخ  زامن  تسا  هتـسناوت  یـسک  رگا  .تسا  لامعا  رگید  یبارخ  ای  لاـمعا و  تمـالس 
.میتسه طـبترم  نآ  اـب  زور  هنابـش  هک  تسا  يا  هفیظو  زاـمن  نوچ  دـنک ؛ ظـفح  ار  یگژیو  نیا  زین  اـهراک  اـه و  تداـبع  هیقب  رد  دوب 

.دوش یم  هدز  کحم  هدش و  هدیجنس  نآ  اب  رگید  لامعا  همه  هک  تسا  یصخاش  زامن  نیاربانب 

؟ هچ ینعی  زامن  هماقا   _ 30

: تسا هدمآ  انعم  دنچ  هب  هماقا » »

.دزادرپب دنوادخ  تدابع  هب  دناوخب و  زامن  نیعم ، تاقوا  رد  هک  تسا  بجاو  ناملسم  ره  رب  ینعی ، زامن ؛ ندناوخ  يرازگرب و   _ 1

، غیلبت ياه  هنیمز  درک و  هماـقا  مه  هعماـج  رد  ار  نآ  دـیاب  زاـمن ، ندـناوخ  رب  هوـالع  ینعی ، هعماـج ؛ رد  زاـمن  يرازگرب  هماـقا و   _ 2
.دومن مهارف  ...و  دجاسم  یشزومآ ، زکارم  اه ، نامزاس  تارادا ، رد  ار  نآ  يرازگرب  جیورت و 

نامکاح صوصخ  هب  ناناملسم _  کت  کت  شود  رب  هفیظو  نیا  تسا و  ناحلاص  تموکح  هناشن  هویش و  نیتسخن  زامن ، نتـشاداپرب 
یف مهانکم  نا  نیذلا  : » دیامرف یم  نآرق  .دنک  یم  ینیگنس  رما _  نالوؤسم  و 
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«. ...دنراد یم  اپرب  ار  زامن  میدیشخب ، تردق  اهنآ  هب  نیمز  رد  هاگره  هک  دنا  یناسک   ] ادخ نارای  [؛ (1) ...هالصلا اوماقا  ضرالا 

یگدنز مسق  ره  باختنا  رد  دننک و  ادیپ  ینّکمت  نیمز ، رد  رگا  هک  تسا  نیا  نانمؤم  تافص  زا  یکی  : » تسا هدمآ  هنومن  ریـسفت  رد 
يا هعماج  دننک و  یم  رایتخا  ار  حلاص  یگدنز  کی  تایح ، لاکـشا  عاونا و  همه  نایم  رد  دوش و  هداد  يدازآ  نانآ  هب  دـنهاوخب  هک 

.(2)« ...دوش یم  هداد  تاکز  هتشاد و  اپ  هب  زامن  هعماج ، نآ  رد  هک  دنروآ  یم  دوجو  هب  حلاص 

نانچ تسا ؛ هدش  ریسفت  مومع ، روط  هب  (ص) دمحم لآ  ای  شنارای و  و  جع ) ) يدهم ترـضح  هب  هدش  دای  هیآ  تایاور ، زا  یـضعب  رد 
و جع )  ) يدهم و  (ص ) دمحم لآ  نآ  زا  رخآ ، ات  هیآ  نیا  : » دومرف ...ضرالا » یف  مهانکم  نا  نیذلا   » هیآ ریـسفت  رد  (ع ) رقاب ماما  هک 

.(3)« تسا وا  نارای 

گنهرف جیورت  غیلبت و  هب  دنسپ ، هماع  هنادنمرنه و  ون ، ياه  هویـش  اب  دیاب  شناد  ملع و  لها  ینعی ، زامن ؛ گنهرف  جیورت  غیلبت و   _ 3
.دننک حیرشت  ار  نآ  تاکرب  راثآ و  رارسا ، هفسلف  دنزادرپب و  زامن 
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هیآ 41. جح ، هروس  . 1 - 1
ص 117. ج 14 ، هنومن ، ریسفت  . 2 - 2

ص 87. ج 2 ، یمق ، ریسفت  . 3 - 3
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؟ تسا نید  نوتس  زامن  ارچ   _ 31

اپرب نوتـس ، نودـب  همیخ  هک  هنوگ  نامه  تشاد ؛ دـهاوخن  یموهفم  انعم و  نید  نآ ، نودـب  هک  تسا  نید  نوتـس  تهج  نیدـب  زامن 
تاروتـسد اه و  تدابع  زا  يرایـسب  تیـصاخ  .تسا  همیخ  هیاپ  نوتـس و  هباثم  هب  ریگارف و  عماج و  تسا  یتدابع  زاـمن  .دوب  دـهاوخن 

زا نتشذگ  تایدام و  هب  یگتسبلد  مدع  نازیم  ناحتما  تاکز ، .تسا  هدش  عمج  زامن  رد  ...و ) هزور  داهج ، جح ، تاکز ، لثم   ) ینید
یـضعب هزور ، رد  نیدلا .» موی  کلام   » دنک یم  هّجوت  ادخ  هب  درذگ و  یمرد  زیچ  همه  زا  رازگزامن  زین  زامن  رد  تسا و  ییایند  روما 

.تسا نینچ  زین  زامن  دوش و  یم  مارح  ناسنا  رب  روما  زا 

ماقم رد  دراد و  نآ  شریذپ  هب  یگتـسب  لامعا ، همه  یلوبق  هک  دشاب  نیا  هدش ، دای  نید  نوتـس  ناونع  هب  زامن  زا  هک  نیا  تلع  دـیاش 
هب ای  دناوخن و  زامن  هک  یناملـسم  .دنام  یمن  اجرباپ  زگره  دشاب ، هتـشادن  نوتـس  همیخ ، رگا  هک  تسا  همیخ  کی  نوتـس  دـننام  لاثم 

.تسا نوتس  یب  همیخ  دننام  شا  یناملسم  مالسا و  دهدن ، تیمها  زامن 

، زیچ همه  زا  شیب  ناملـسم  کـی  ینعی ، تسا ؛ اوقت  ینورد و  تراـظن  رب  ینتبم  مالـسا  یقـالخا  يداـصتقا و  یـسایس ، یتیبرت ، ماـظن 
.داد رارق  وا  هار  رس  رب  تمایق  داعم و  تسا  دقتعم  دناد و  یم  شیوخ  لامعا  رب  رظان  ار  وا  دراد و  رظندم  ار  هناگی  يادخ 

زور ره  هک  دراد  ار  يا  هدنهد  رادشه  روآدای و  شقن  زامن  ماظن ، نیا  رد 
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لرتنک رب  يرثوم  رایـسب  شقن  هجیتن  رد  .دراد  یم  زاب  تقیقح  یـشومارف  رطخ  زا  ار  ناـسنا  هدرک ، يروآداـی  ار  مهم  نیا  بش ، ره  و 
زامن (1) ؛ ربکا هللا  رکذل  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنت  هالصلا  نا  هالـصلا  مقا   » .تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  دراد ؛ ناسنا  ینورد 

نیاربانب تسا .» رت  گرزب  هجیتن  دنوادخ ، دای  رکذ و  انامه  دراد و  یم  زاب  دنـسپان  تشز و  ياهراک  زا  ار  یمدآ  زامن  هک  راداپ  هب  ار 
رد هک  تسا  ییاه  غارچ  دننام  زامن  .تسا  ادخ  هدنب  هک  دـنادب  دـنکن و  شومارف  ار  دوخ  یمدآ ، هک  هدـش  عیرـشت  تهج  نادـب  زامن 

.ددرگن فارحنا  شزغل و  راچد  دنکن و  مگ  ار  نآ  تسا ، هار  رد  هک  یسک  ات  دوش ؛ یم  نشور  یکیرات ، رد  ینیعم  لصاوف 

؟ دراد ییاه  یگژیو  هچ  یقیقح  رازگزامن   _ 32

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  هراشا  اهنآ  هب  يدایز ، تایاور  تایآ و  رد  هک  دنا  ییاه  یگژیو  صیاصخ و  ياراد  یقیقح ، نارازگزامن 

.(2)( نومئاد مهتالص  یلع  مه  نیذلا   ) زامن رب  تموادم   _ 1

.(3)( مورحملا لئاسلل و  مولعم  قح  مهلاوما  یف  مه  نیذلاو   ) مورحم هب  ادخ  هار  رد  لام  قافنا   _ 2

.(4)( نوظفاح مهجورفل  مه  نیذلاو   ) تامرحم زا  یسنج  توهش  ظفح   _ 3

64 ص :

هیآ 45. توبکنع ، هروس  . 1 - 1
هیآ 23. جراعم ، هروس  . 2 - 2

تایآ 24 و 25. نامه ، . 3 - 3
هیآ 5. نونمؤم ، هروس  . 4 - 4
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.(1)( نوعار مهدهع  مهتانامال و  مه  نیذلاو   ) دهع هب  يافو  تناما و  تیاعر   _ 4

.(2)( نوظفاحی مهتاولص  یلع  مه  نیذلا  و   ) زامن طیارش  تاقوا و  رب  تظفاحم   _ 5

(3)( نیتناق اوموق هللا  و   ) ینتورف عضاوت و   _ 6

.(4)( اتوقوم اباتک  نینمؤملا  یلع  تناک  هولصلا  نا   ) یسانش تقو  طابضنا و  مظن و   _ 7

...و (5)( رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  هالصلا  نا   ) يراگزیهرپ اوقت و  تیاعر  ناهانگ و  زا  يرود   _ 8

؟ تسا رتهب  میناوخب  تونق  رد  ییاعد  هچ   _ 33

.تسا هدیسر  (ع ) راهطا همئا  زا  هک  تسا  ییاهاعد  ینآرق و  هیعدا  اهاعد ، نیرتهب  تونق  رد 

: دوش هدناوخ  اعد  نیا  تسا  رتهب  تونق  رد  هک  تسا  هدمآ  هیلمع  ياه  هلاسر  رد 

ام نهیف و  ام  عبـسلا و  نیـضرالا  بر  عبـسلا و  تاوامـسلا  بر  هللا  ناحبـس  میظعلا ، یلعلا  هللا  الا  هلا  ال  میرکلا ، میلحلا  هللا  ـالا  هلا  ـال  »
« .نیلسرملا یلع  مالس  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  میظعلا و  شرعلا  بر  نهنیب و 

65 ص :

هیآ 8. نونمؤم ، هروس  . 1 - 1
هیآ 34. جراعم ، هروس  . 2 - 2
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: زا تسا  ترابع  ینآرق  ياهاعد  یخرب 

.(1)« ِراّنلا َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر   _ » 1

.(2)« نیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  انَماْدقَأ َو  ْتِّبَث  ًاْربَص َو  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر   _ » 2

اَنل َهَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  انَّبَر َو ال  اِنْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  ًارْـصِإ  اْنیَلَع  ْلِمْحَت  انَّبَر َو ال  انْأَطْخَأ  ْوَأ  انیِـسَن  ْنِإ  انْذِخاءُوت  انَّبَر ال   _ » 3
.(3)« َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  انالْوَم  َْتنَأ  انْمَحْرا  اَنل َو  ْرِفْغا  اّنَع َو  ُفْعا  ِِهب َو 

.(4)« ُباّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَْتیَدَه َو  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال   _ » 4

.(5)« ِراّنلا َباذَع  اِنق  اَنبُونُذ َو  اَنل  ْرِفْغاَف  اّنَمآ  انَّنِإ  انَّبَر   _ » 5

.(6)« ِءاعُّدلا ُعیِمَس  َکَّنِإ  ًهَبِّیَط  ًهَّیِّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر   _ » 6

.(7)« ءاعُد ْلَّبَقَت  انَّبَر َو  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ِهالَّصلا َو  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر   _ » 7

(8) «. ُباسِْحلا ُموُقَی  َمْوَی  َنِینِمْءوُْمِلل  َّيَِدلاِول َو  ِیل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر   _ » 8

.(9)« ًادَشَر انِْرمَأ  ْنِم  اَنل  ْیِّیَه  ًهَمْحَر َو  َْکنَُدل  ْنِم  اِنتآ  انَّبَر   _ » 9

.(10)« ًاریِصَن ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  ٍقْدِص َو  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  ٍقْدِص َو  َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر   _ » 10

.(11)« يِرْدَص ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر   _ » 11

66 ص :

هیآ 201. هرقب ، هروس  . 1 - 1
هیآ 250. نامه ، . 2 - 2
هیآ 286. نامه ، . 3 - 3

هیآ 9. نارمع ، لآ  هروس  . 4 - 4
هیآ 16. نامه ، . 5 - 5
هیآ 38. نامه ، . 6 - 6

هیآ 40. میهاربا ، هروس  . 7 - 7

هیآ 41. میهاربا ، هروس  . 8 - 8
هیآ 10. فهک ، هروس  . 9 - 9
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هیآ 80. ءارسا ، هروس  . 10 - 10
هیآ 25. هط ، هروس  . 11 - 11
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.(1)« ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر   _ » 12

.(2)« َنِیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَأ  ًادْرَف َو  ِینْرَذَت  ِّبَر ال   _ » 13

.(3)« َنِیلِْزنُْملا ُْریَخ  َْتنَأ  ًاکَرابُم َو  ًالَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر   _ » 14

.(4)« ِنوُرُضْحَی ْنَأ  ِّبَر  َِکب  ُذوُعَأ  ِنیِطایَّشلا َو  ِتازَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر   _ » 15

.(5)« َنیِمِحاّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  ْمَحْرا َو  ْرِفْغا َو  ِّبَر   _ » 16

.(6)« ِتانِمْءوُْملا َنِینِمْءوُْمِلل َو  ًانِمْءُوم َو  َِیْتَیب  َلَخَد  ْنَِمل  َّيَِدلاِول َو  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر   _ » 17

.(7)« َنیِمِحاّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  انْمَحْرا َو  اَنل َو  ْرِفْغاَف  اّنَمآ  انَّبَر   _ » 18

.(8)« ًامامِإ َنیِقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  ٍُنیْعَأ َو  َهَُّرق  اِنتاّیِّرُذ  انِجاوْزَأ َو  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر   _ » 19

.(9)« ًامارَغ َناک  اَهباذَع  َّنِإ  َمَّنَهَج  َباذَع  اّنَع  ْفِرْصا  اَنَّبَر   _ » 20

.(10)« ٌمیِحَر ٌفُءوَر  َکَّنِإ  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  الِغ  اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعْجَت  ِنامیِْإلِاب َو ال  انوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِال  اَنل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر   _ » 21

67 ص :
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هیآ 29. نونموم ، هروس  . 3 - 3
هیآ 98. نامه ، . 4 - 4

هیآ 118. نامه ، . 5 - 5
هیآ 28. حون ، هروس  . 6 - 6

هیآ 109. نونموم ، هروس  . 7 - 7
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؟ دوش یم  هدناوخ  هنوگچ  عقوم و  هچ  رایط ، رفعج  زامن   _ 34

تروص هب   ) تسا تعکر  راهچ  زامن  نیا  .تسا  باتفآ  ندمآ  الاب  ماگنه  هعمج  زور  رایط ، رفعج  زامن  ندناوخ  تقو  نیرت  تلیضف  اب 
« ربکا هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس   » هبترم هدزناپ  نآ  زا  سپ  هروس و  دمح و  نآ ، تعکر  ره  رد  یتعکر .) ود  زامن  ود 

دعب هبترم  هد  لوا و  هدجس  رد  هبترم  هد  زینو  عوکر  زا  ندش  دنلب  زا  دعب  هبترم  هد  عوکر و  رد  هبترم  هد  حیبست  نیا  .دوش  یم  هدناوخ 
ياه تعکر  رد  روط  نیمه   ) دوش یم  هتفگ  نآ  زا  نتشادرب  رـس  زا  دعب  هبترم  هد  مود و  هدجـس  رد  هبترم  هد  نآ ، زا  نتـشادرب  رـس  زا 

رد تایداع ،»  » مود تعکر  رد  لازلز ،»  » هروس لوا  تعکر  رد  هک  تسا  نآ  لـضفا  نکل  درادـن ؛ یـصوصخم  هروس  زاـمن  نیا  دـعب .)
(1) .دوش هدناوخ  دیحوت »  » مراهچ تعکر  رد  رصن »  » موس تعکر 

.دییامن نایب  ار  زامن  تابحتسم   _ 35

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  دایز  یلیخ  زامن  رد  تابحتسم 

: زا تسا  ترابع  زامن ؛ زا  لبق  بادآ  تابحتسم و  فلا - 

.دناوخب هدش ، دراو  وضو  لاح  رد  هک  ییاهاعد  نینچ  مه  .دنزب  كاوسم  نآ  زا  لبق  دتسیاب و  هلبق  هب  ور  وضو  ماگنه  رد   _ 1

68 ص :

ص 440. ج 1 ، مجرتم ، هلیسولاریرحت ، . 1 - 1
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.دشوپن هایس  هماج  دنک و  تسد  رد  قیقع  يرتشگنا  .دشوپب  يرطعم  دیفس و  سابل  زامن ، لاح  رد   _ 2

.دنک باختنا  صوصخم  شرف  ای  هداجس  صوصخم و  سابل  صوصخم ، ياج  زامن  يارب   _ 3

.دتسیاب ماما  تسار  فرط  تسا ، درم  رگا  دناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن   _ 4

.دشاب لسغ  ای  وضو و  اب  دتسیاب و  هلبق  هب  ور  زین  نتفگ  ناذا  عقوم  .دیوگب  هماقا  ناذا و  هیموی ، ياهزامن  زا  شیپ   _ 5

.دشاب هجوتم  هلبق  تمس  هب  مه  بلق  دتسیا ، یم  هلبق  هب  ور  ندب  تروص و  اب  هک  هنوگ  نامه   _ 6

: زا تسا  ترابع  زامن ؛ نیب  بادآ  تابحتسم و  ب - 

.دشاب بلق  روضح  اب  زامن ، ياهراک  اهرکذ و  مامت  رد  هک  تسا  راوازس  رازگزامن  يارب   _ 1

.دنک كاپ  ییادخ  ریغ  تینو  لمع  ره  زا  ار  دوخ  زامن  دشاب و  هتشاد  صالخا  تین  رد   _ 2

زا لبق  تسا  بحتـسم  نینچمه  .دربب  الاب  اه  شوگ  لباقم  ات  ار  اـه  تسد  زاـمن ، نیب  ياـهریبکت  زاـمن و  لوا  ریبکت  نتفگ  عقوم   _ 3
.دناوخب ار  هدراو  ياهاعد  دیوگب و  ریبکت  راب  شش  مارحالا ،» هریبکت   » نتفگ

دراد و هگن  تسار  ار  ندـب  نداتـسیا ، لاح  رد  تسا  بحتـسم  .دـشاب  ایح  تبیه و  هنینأمط ، اب  هک  تسا  نیا  هب  ندـب  مایق  لاـمک   _ 4
ار اه  هناش 

69 ص :
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.دنکن هاگن  پچ  تسار و  نامسآ و  هب  درگنب و  هدجس  عضوم  هب  دنکفا و  نییاپ  ار  دوخ  رس  نینچ  مه  .دزادنایب  نییاپ 

روط هب  ار  ندب  ینیگنس  دنک ، هاگن  ار  هدجس  ياج  دنابـسچب ، مه  هب  ار  اه  تشگنا  دراذگب ، اه  نار  يور  رب  اراه  تسد  مایق  رد   _ 5
.دراذگن شیپ  سپ و  ار  اهاپ  دزادنایب و  اپ  ود  يور  يواسم 

.دشاب هتشاد  رظن  رد  هتسویپ  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  نیا  هب  زامن ، ماگنه  رد  بلق  لامک   _ 6

.دنکن جک  هلبق  زا  هتشاذگ و  هلبق  هب  ور  ار  اپ  ناتشگنا  نینچمه  .دهدن  تکرح  ار  دوخ  ياهاپ  دنکن و  يزاب  شیاه  تسد  اب   _ 7

«. دعقا موقا و  هتوق  هللا و  لوحب  : » دیوگب ار  رکذ  نیا  نتساخرب ، لاح  رد   _ 8

ندـناوخ زا  شیپ  لوا  تعکر  رد  نینچمه  .دـهد  تیمها  تاملک  بارعا  هب  دـنک و  لـیترت  تیاـعر  تئارق »  » رد تسا  بحتـسم   _ 9
«. میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  : » دیوگب دمح 

اناو نسحملا  تنا  یسملا ء  نع  زواجتی  نا  نسحملا  ترما  دق  یـسملا ء و  كاتا  دق  نسحم  ای  : » دیوگب مارحالا  هریبکت  زا  دعب   _ 10
«. ینم ملعت  ام  حیبق  نع  زواجت  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  دمحم ، لآ  دمحم و  قحب  یسملا ء 

«. نیملاعلا بر  دمحلا هللا  : » دیوگب دمح  ندش  مامت  زا  دعب   _ 11

.دناوخب ار  دیحوت » هروس  ، » مود تعکر  رد  و  ردق » هروس  ، » لوا تعکر  رد  اهزامن  مامت  رد  تسا  بحتسم   _ 12
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دربـب و ـالاب  ار  اـه  تسد  نآ  زا  دـعب  دـیوگب و  ریبـکت  تونق ، زا  لـبق  تسا  بحتـسم  .تسا  دّـکؤم  تابحتـسم  زا  یکی  تونق   _ 13
(. تسش تشگنا   ) ار گرزب  تشگنا  ود  رگم  دنابسچب ، مه  هب  ار  ناتشگنا 

.دراذگب تسار  ياپ  يوناز  رب  ار  تسار  تسد  عوکر  رد  .دیوگب  ریبکت  هداتـسیا ، تسار  هک  یلاحرد  عوکر ، هب  نتفر  زا  شیپ   _ 14
تساـخرب و عوکر  زا  هک  نآ  زا  دـعب  .دراد  هگن  تشپ  يواـسم  دـشکب و  ار  ندرگ  دـنک ، فاـص  ار  تشپ  دـهد ، بقع  هب  ار  اـهوناز 

«. هدمح نمل  هللا  عمس  : » دیوگب داتسیا ، تسار 

هدجس رد  .دشاب  هلبق  هب  ور  اهنآ  رس  هک  يروط  هب  دراذگب ؛ شوگ  ربارب  دنابسچب و  مه  هب  ار  تسد  ناتـشگنا  هدجـس ، لاح  رد   _ 15
.دراذگب پچ  ياپ  فک  رب  ار  تسار  ياپ  يور  دنیشنب و  پچ  نار  رب  زین  هدجس  زا  دعب  .دهاوخب  تجاح  ادخ  زاو  دنک  اعد 

.دراذگب پچ  ياپ  فک  هب  ار  تسار  ياپ  يور  دنیشنب و  پچ  نار  رب  دهشت ، لاح  رد  تسا  بحتسم   _ 16

«. ءامسالا هللا ریخ  دمحلا هللا و  هللااب و  هللا و  مسب  : » دیوگب ای  دمحلا هللا » : » دیوگب دهشت  زا  شیپ   _ 17

«. هتجرد عفرا  هتما و  یف  هتعافش  لبقت  و  : » دیوگب تاولص ، زا  دعب  لوا  دهشت  رد  نینچ  مه   _ 18

«. دعقا موقا و  هتوق  هللا و  لوحب  : » دیوگب دهشت  زا  نتساخرب  ماگنه   _ 19
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؟ تسیچ دوش  یم  هدناوخ  وضو  ماگنه  هک  ییاهاعد   _ 36

: دناوخب ار  ریز  ياهاعد  تسا  بحتسم  دوش ، یم  وضو  لوغشم  ناسنا  هک  یماگنه 

«. اسَِجن ُْهلَعْجَی  َْمل  ارُوهَط َو  َءاْملا  َلَعَج  يذَّلا  ِهِلل  ُدْمَْحلا  هللاِاب َو  ِهّللا َو  ِمِسب  : » بآ ندید  ماگنه 

«. نیرِّهَطَتُملا َنِم  ینلَعْجا  نیباّوَّتلا َو  َنِم  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا  : » دیوش یم  ار  اه  تسد  وضو  زا  لبق  هک  یعقوم 

«. كِرْکِِذب یناِسل  ِقلْطَاَو  َكاقلَا  َمْوَی  یتَّجُح  ینَِّقل  َّمُهّللَا  : » هضمضم عقوم 

«. اهَبیط اهَحوَرَو َو  اهَحیر  ُّمُشَی  ْنَّمِم  ینلَعْجاَو  هّنَْجلا  َحیر  ّیلَع  ْمِّرَُحتال  َّمُهّللَا  : » قاشنتسا ماگنه 

«. هُوجُْولا ِهیف  ُّضَیبَت  َمْوَی  یهجَو  دِّوَُستال  هوُجُْولا َو  ِهیف  ُّدَوْسَت  َمْوَی  یهجَو  ضَِّیب  َّمُهّللَا  : » تروص نتسش  تقو 

«. اریسَی اباسِح  یْنبِساح  يراسَِیب َو  ِنانَْجلا  یف  َْدلُْخلا  ینیمَِیب َو  یباتِک  ینِطْعَا  َّمُهّللَا  : » تسار تسد  نتسش  عقوم 

ْنِم َکـِبُذُوعَا  یُقنُع َو  یِلا  ًَهلوـْلغَم  اـهلَعْجَتال  يرهَظ َو  ِءارَو  نمـال  یلامـِشب و  یباـتِک  ینِطُْعتـال  َّمُـهّللَا  : » پـچ تـسد  نتـسش  ماـگنه 
«. ناریّنلا ِتاعَّطَقُم 

«. كِْوفَع َِکتاکَربَو َو  َِکتَمْحَِرب  ینِّشَغ  َّمُهّللَا  : » رس حسم  عقوم 

«. مارِکِْالا ِلالَْجلاَذ َو  ای  یّنَع  َکیضُری  امیف  ییعَس  ْلَعْجا  مادقَْالا َو  هیف  ُّلِزَت  َمْوَی  ِطارِّصلا  یلَع  یْنتِّبَث  َّمُهّللَا  : » اهاپ حسم  عقوم 
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؟ تسیچ زامن  رد  بلق  روضح  بتارم   _ 37

: تسا یتوافتم  تاجرد  بتارم و  ياراد  بلق » روضح  »

رد هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  ًالامجا  نآ ، زا  یـضعب  ای  زامن  ماـمت  رد  رازگزاـمن ، هک  تسا  نیا  بلق  روضح  هلحرم  نیتسخن  .لوا  هبترم 
.دنک یم  زاین  زار و  دیوگ و  یم  نخس  وا  اب  هداتسیا ، ناهج  راگدرورپ  روضح 

تاملک و یناعم  هب  دـناد ، یم  وا  اـب  ملکت  لاـح  رد  ادـخ و  ربارب  رد  ار  شدوخ  زاـمن ، لاـح  رد  رازگزاـمن  هلحرم  نیا  رد  .مود  هبترم 
.دیوگ یم  هچ  ادخ  اب  هک  دناد  یم  دراد و  هجوت  زین  راکذا 

اب دـناد و  یم  یبوخ  هب  ار  راکذا  میهافم  ریاـس  سیدـقت و  حـیبست ، ریبکت ، تقیقح  قباـس ، لـحارم  رب  هوـالع  رازگزاـمن  .موس  هبترم 
هچ اب  دهاوخ و  یم  هچ  دیوگ و  یم  هچ  هک  دـناد  یم  بوخ  دراد و  هجوت  اهنآ  هب  زامن  لاح  رد  هدـش و  انـشآ  اهنآ  اب  یملع ، نیهارب 

.دیوگ یم  نخس  یسک 

.تسا هدیـسر  لماک  نامیا  نیقی و  هلحرم  هب  هدرک ، ذوفن  رازگزامن ، نطاب  رد  لماک  روط  هب  اهرکذ  یناعم  فراـعم و  .مراـهچ  هبترم 
.دنک یم  يوریپ  بلق  زا  نابز ، تروص  نیا  رد 

.دنیب یمن  ادخ  زج  ار  يزیچ  دنک و  یم  هدهاشم  نطاب  مشچ  اب  ار  قح  تالامک  تافص و  امسا ، هلحرم ، نیا  رد  .مجنپ  هبترم 

لاح نیع  رد  .درک  لیخد  بلق  روضح  رد  ار  يزیچ  ناوت  یمن  هدـش ، دای  دراوم  زا  ریغ  هک  ددرگ  یم  نشور  الاب ، بتارم  تخانـش  اب 
: زا تسا  ترابع  بلق  روضح  رد  رثؤم  لماوع 
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.دناوخب زامن  ادص  رس و  تمحازم و  نودب  تولخ و  ياج  رد  تسا  رتهب  رازگزامن  تولخ ؛ ناکم   _ 1

...و زامن  زا  لبق  دیدش  یگنشت  یگنسرگ و  عفر  ًالثم  عناوم ؛ عفر   _ 2

ادـیپ بلق  روضح  رتهب  رتشیب و  زامن  لاح  رد  ات  دـشوکب  لماک  تفرعم  لیـصحت  نامیا و  تیوقت  رد  دـیاب  ناسنا  ناـمیا ؛ تیوقت   _ 3
.دنک

.دناوخ دهاوخن  تلفغ  اب  ار  شزامن  ...و  تسین  مولعم  گرم  تقو  هک  نیا  دشاب و  ندرم  رکف  هب  ناسنا  رگا  گرم ؛ دای   _ 4

یگدامآ رد  ییازـس  هب  ریثات  ...و  زامن  صوصخم  سابل  ندیـشوپ  نتفگ ، ناذا  تراـهط ، وضو و  رد  تقد  زاـمن ؛ يارب  یگداـمآ   _ 5
(1) .دراد ناسنا 

؟ تسیچ زامن  یلوبق  طیارش   _ 38

روآ دـشر  یلو  تسا ، حیحـص  تداـبع  یهاـگ  اریز  دراد ؛ یطیارـش  لـحارم و  زاـمن _  صوصخ  هب  تاداـبع _  یلوبق  یلک  روط  هب 
( .تسین شخبافش  هک  ییوراد  لثم   ) تسین

طرش  _ 2 يداقتعا ؛ طرـش   _ 1 زا : تسا  ترابع  هک  هدـش  رکذ  زیچ  شـش  تادابع ، یلوبق  لحارم  طیارـش و  تاـیاور  تاـیآ و  رد 
.یتشادهب طرش   _ 6 یعامتجا ؛ طرش   _ 5 يداصتقا ؛ طرش   _ 4 یقالخا ؛ طرش   _ 3 ییالو ؛

نآرق .دشاب  هتشاد  ادخ  هب  نامیا  دیاب  رازگزامن  يداقتعا ؛ طرش   _ 1
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نتشادن : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  . (1)« دوش یم  كاپ  یگدنز  بجوم  هک  تسا  نامیا  اب  درم  نز و  زا  حـلاص  لمع  : » دـیامرف یم 
.(2)« تسا لامعا  یهابت  هیام  نامیا 

نآ نادـنزرف  و  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  نوچمه  ینامـسآ ؛ حیحـص و  يربهر  تیالو و  زا  يرادروخرب  ینعی  ییالو ؛ طرـش   _ 2
تهج اهنآ  هب  دـهد و  یم  رارق  یهلا  ریـسم  رد  ار  داهج  جـح و  زامن ، داـقتعا ، نیا  .دنتـسه  ادـخ  صلاـخ  ناگدـنب  همه  هک  ترـضح 
یقیال ماما  یلو  دهد ؛ یم  ماجنا  اسرف  تقاط  ياه  تدابع  دراد و  نامیا  ادخ  هب  هک  یـسک  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  .دـشخب  یم  هتـسیاش 

.(3)« تسا هدیاف  یب  ششالت  درادن ، ادخ  فرط  زا 

هک انعم  نیدب  . (4)« نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا  : » دریذـپ یم  اوقت  لها  زا  اهنت  ار  زامن  تدابع و  دـنوادخ  اوقت ؛)  ) یقـالخا طرـش   _ 3
نودب يزامن  دشاب ، هدماین  مهارف  لالح  اوقت و  ریسم  زا  ...و  اذغ  ناکم ، سابل ، رگا  .دشاب  اوقت  زا  هدمآرب  نآ  بابـسا  زامن و  یتسیاب 

.تسین دنوادخ  هاگرد  هب  لوبق  هتسیاش  هک  تسا  اوقت 

هب یگتـسب  تدابع  یلوبق  یهاـگ  هک  تسا  تیمها  زا  يا  هجرد  رد  ناـمورحم ، قوقح  يادا  ؛) مدرم قح  يادا   ) يداـصتقا طرـش   _ 4
ماما .تسا  هنومن  نیا  زا  عورشم ، دمآرد  نتشاد  اب  تاکز  تخادرپ  .دراد  نآ 
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.(1)« دوش یمن  لوبق  شزامن  دزادرپن ، تاکز  یلو  دناوخب ؛ زامن  یسک  ره  : » دندومرف (ع ) اضر

وکین هتـسیاش و  طباور  ناناملـسم و  نایم  توخا  یعامتجا و  ياهدنویپ  ظفح  نارگید ، هب  تبـسن  یهاوخریخ  یعامتجا ؛ طرـش   _ 5
.تسا تیمها  زیاح  هنیمز  نیا  رد  مالسا  ناوریپ  نایم 

، ناگیاسمه زین  ردـپ و  دـنزرف ، رهوش ، نز و  لباقتم  قوقح  تیاـعر  یگداوناـخ و  روما  رد  يراـتفر  شوخ  یگداوناـخ ؛ طرـش   _ 6
زاـمن : » دوـمرف (ع ) قداـص ماـما  هنیمز  نیا  رد  .ددرگ  یم  تاداـبع  نـالطب  ثعاـب  یهاـگ  اـهنآ ، هب  یهجوـت  یب  هک  تسا  مهم  ناـنچ 

هدرک یملظ  یهاتوک و  نانآ  هب  تبـسن  نیدلاو ، هچرگ  دوش  یمن  لوبق  دـننک ، یم  هاگن  دوخ  ردام  ردـپ و  هب  مشخ  اب  هک  ینادـنزرف 
ار نز  نآ  کین  ياهراک  زامن و  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  يا  هدننک  تیذا  راتفردب و  نز  سک  ره  : » دومرف (ص ) مالسا ربمایپ  .(2)« دنشاب

.(3)« تسا نینچ  زین  درم  دریذپ ، یمن 

نیمز ای  هدنزغل  خـی  يور  رگا  یلو  دـشاب ؛ یمکحم  نیمز  يور  نآ  ياه  هیاپ  هک  میور  جارعم  هب  زامن  نابدرن  زا  میناوت  یم  ینامز  ام 
رکذ لحارمو  طیارش  اب  زامن _  صوصخ  هب  تادابع _  یلوبق  سپ  .ددرگ  یم  نکممریغ  ای  لکشم  نتفر  الاب  دوش ، هداد  رارق  تسس 

.تسا ریذپ  ناکما  هدش ،
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؟ تسیچ زامن  یلوبق  هناشن   _ 39

زاب یتشز  هانگ و  زا  ار  وا  شزامن  ایآ  هک  دنیبب  هن ، ای  هدش  لوبق  شزامن  دنادب ، دراد  تسود  سک  ره  : » تسا هدومرف  (ع ) قداص ماما 
(1) .تسا هدش  لوبق  شزامن  هزادنا  نامه  هب  هتشادزاب ، هانگ  زا  ار  وا  شزامن  هک  ردق  ره  سپ  هن ؛ ای  هتشاد 

( ... (ع همئا زا  یخرب  هک  دراد  تحص  بلطم  نیا  ایآ   _ 40

ياراد ییاـهزامن ، نینچ  اـیآ  دـندناوخ ؟ یم  زاـمن  تعکر  رازه  بش  ره  (ع ) همئا زا  یخرب  هک  دراد  تحـص  بـلطم  نـیا  اـیآ   _ 40
؟ تسا تیفیک 

تعکر رازه  بش  ره  هک  تسین  نآ  هدش ، لقن  (ع ) همئا زا  رگید  یخرب  و  (ع ) داجس ماما  (ع ،) یلع ترضح  دروم  رد  خیرات  رد  هچنآ 
.دندرک یم  تدابع  نینچ  اه  بش  زا  یضعب  رد  یعقاوم و  رد  هکلب  دندناوخ ؛  یم  زامن 

لباقم رد  زامن ، تعکر  رازه  بش  کی  یخرب ، راکنا  ربارب  رد  هر ) ) ینیما همـالع  درادـن و  یلکـشم  یلمع ، ناـکما  رظن  زا  بلطم  نیا 
.دندروآ اج  هب  نانآ 

ناحبـس  » ًالثم  ) رکذ کی  اب  اهنت  هروس و  ندـناوخ  نودـب  دروآ و  اـج  هب  هداـس  رایـسب  ناوت  یم  ار  یبحتـسم  زاـمن  هکنآ ، رگید  هتکن 
لوط هقیقد  کی  دودـح  تعکر ، ود  تروص  نیا  رد  .دومن  افتکا  مالـس  کی  هب  نایاپ  رد  داد و  ماجنا  ار  نآ  دوجـس  عوکر و  هّللا ،)»

اب تروص  نیا  رد  .دشک  یم 
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.تسین مزال  تقو  تعاس  هد  زا  شیب  تحارتسا ، يارب  هیناث  دنچ  باستحا 

زامن لوغـشم  بش  مامت  رد  ترـضح  هک  دـندید  یم  نوچ  دـشاب ؛  نایوار  هغلابم  تعکر ، رازه  عوضوم  تسا  نکمم  هکنآ  رب  هوالع 
.تسا جیار  مه  فرع  رد  راتفگ ، هنوگ  نیا  دناوخ و  زامن  تعکر  رازه  ترضح  دنتفگ : یم  تسا ، هدوب 

يارب يراک  رگا  .دـنا  هدروآ  اج  هب  زامن  تعکر  رازه  بش  کی  رد  هک  دـنا  هدوب  زین  يرگید  صاخـشا  خـیرات ، رد  هکنآ  رگید  هتکن 
.دشابن رّسیم  زین  يرگید  يارب  هک  تسین  نآ  لیلد  دوبن ، رّسیم  درف  کی 

دنوش یم  نآ  تذـل  تدابع و  رد  قرغ  نانچ  نآ  هاگ  نانآ  تسا ؛  تیفیک  ياراد  ایلوا  زاـمن  املـسم  تیمک ، تیفیک و  ثحب  رد  اـما 
، انبم نیا  رب  .دننیب  یم  دجاس  عکار و  دنوادخ ، رـضحم  رد  ار  دوخ  دننک و  یم  شومارف  یگلمج  ار  تاعکر  نامز و  رذگ  اساسا ، هک 

زامن ًالثم  دـنرادروخرب ؛  تیمک  زا  یعون  هب  تادابع  یمامت  هک  نانچ  تسا ؛  مه  شودـمه  تادابع ، هنوگ  نیا  رد  تیمک  تیفیک و 
...و دراد  طوش  تفه  فاوط  دراد ، صاخ  تاعکر 
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...؟ دنرادن ام  رد  ار  مزال  رثا  اهزامن  ارچ   _ 41

؟ مینک سح  دوخ ، یگدنز  رد  ار  زامن  راثآ  ات  مینک  هچ 

: تسا مسق  هس  رب  يراذگ  رثا  رظن  زا  اهزامن  هک  دیآ  یمرب  تایاور ، تایآ و  عومجم  زا 

نآ درادن و  نآ  هب  يداقتعا  مه ، رازگزامن  دوخ  هک  يزامن  .ددنب  یم  شقن  نآ  يور  رب  لطاب »  » رهم هک  ییاهزامن  رثا ؛ یب  زامن   _ 1
ندش نوگرگد  ضحم  هب  دوش و  یم  هدـناوخ  ایر ،) ) نارگید ندـید  تهج  هب  هک  يزامن  دـننام  .دـهد  یمن  ماجنا  هفیظو  ناونع  هب  ار 

.رازگزامن زا  هن  تسا و  يربخ  زامن  زا  هن  رگید  عاضوا ، ندروخ  مه  رب  طیارش و 

نودب طیارش ، تاعارم  نودب  عوضخ ، عوشخ و  نودب  هک  ییاهزامن  .تسا  هنوگ  نیا  اهزامن  هدمع  طسوتم ؛ ای  مک و  رثا  اب  زامن   _ 2
.دوش یم  هدناوخ  ...و  ینافرع  ینطاب و  بادآ  تیاعر 

.ددرگ یم  هماقا  صلاخ  ياه  ناسنا  هلیسو  هب  هک  بان  ياهزامن  رثا ؛ رپ  زامن   _ 3

.تسا يرازگ  ساپس  رکـش و  هنومن  نیرت  لماک  یگدنب و  تیدوبع و  رهظم  نیرت  عماج  ادخ ، هب  برق  يارب  هلیـسو  نیرتهب  زامن  نیا 
، یتسار هب  یگدـنزاس  تیبرت و  تهج  زا  هک  تسا  یتدابع  هعماج و  درف و  لاح  حالـص  رد  تسا  يرثوم  دـنمورین و  لماع  زاـمن  نیا 

.تساریظن یب 

تلفغ زا  ملع و  تمس  هب  ینادان ، لهج و  زا  دراد و  یم  او  يورشیپ  شبنج و  تکرح  هب  دومج ، دوکر و  هفقو ، زا  ار  یمدآ  زامن  نیا 
و
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.دهد یم  قوس  یهاگآ  يرادیب و  يوس  هب  یهاگآان ،

تظفاحم و نآ  زا  دشاب و  نآ  يونعم  طیارـش  يرهاظ و  بادآ  بقارم  دناوخب ، زامن  تسرد  رازگزامن ، هک  تسا  یتروص  رد  اه  نیا 
.دوش رادروخرب  زامن  گرزب  جیاتن  راثآ و  زا  ات  دنک ؛ یگدیسر  نآ  هب  ًالماک 

هتخانـش هداتفا  اپ  شیپ  شزرا و  یب  هداس ، يرما  زامن  هک  هدـش  ببـس  نآ ، هب  یگدیـسر  مدـعو  ندرکن  هجوت  زامن و  هب  ییاـنتعا  یب 
هچ زامن  دنیوگب  يا  هدع  هک  دشکب  ییاج  هب  راک  یتح  دننادب و  یگدنز  رد  رثا  یب  یلمع  هدـیاف و  یب  يراک  ار  نآ  یهورگ  دوش و 

.دراد یگدنز  رد  يرثا 

: تسا هدمآ  لمعلاروتسد  هنوگ  دنچ  روظنم  نیا  يارب  .دوش  هدناوخ  تفرعم  مهف و  اب  دیاب  زامن 

: زامن زا  لبق  لحارم  فلا - 

.حابم ناکم  سابل و  دننام  طیارش  هب  هجوت   _ 1

.تقو رد  تقد  یسانش و  تقو   _ 2

راظتنا هب  دورب و  دجـسم  هب  زامن ، عورـش  تقو و  زا  لبق  یکدـنا  ناسنا  تسا  بسانم  دـشاب ، ناکما  هچناـنچ  زاـمن ؛ يارب  راـظتنا   _ 3
.دنک هدامآ  زامن  ندناوخ  يارب  ار  دوخ  دنیشنب و 

تدابع نیا  رارـسا  تیمها و  هرابرد  ار  دوخ  هشیدنا  رکف و  دـناوت  یم  تسا ، زامن  تقو  رظتنم  هک  لاح  نیع  رد  هشیدـناو ؛ رکفت   _ 4
.دریگ راک  هب  هدنزاس 

اب ار  وضو  ینعی ، نتفرگ ؛ وضو  ماگنه  رد  یفاک  هّجوت  تقد و   _ 5
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.دناوخب ار  نآ  ياهاعد  دریگب و  لماک  یباداش 

عوضخ عوشخ و  رد  يا  هژیو  شقن  نآ ، ياه  ترابع  اهرکذ و  یناـعم  رد  هشیدـنا  لـمات و  هماـقا و  ناذا و  نتفگ  هماـقا ؛ ناذا و   _ 6
.دراد هناهاگآ  زامن  هماقا  ناسنا و 

« ربکا هللا   » نتفگ اب  دوش و  هتفگ  رگید ، ربکا » هللا   » شـش تسا ، بحتـسم  ربکا ،) هللا   ) مارحالا هریبکت  نتفگ  زا  لبق  ریبکت ؛ تفه   _ 7
.ددرگ زاغآ  زامن  متفه ،

«. نک عورش  ریبکت  تفه  اب  تعاطا ،] تدارا و  روظنم  هب   ] ار دوخ  زامن  : » تسا هدومرف  (ع ) رقاب ماما 

: زامن لاح  رد  ب - 

بلق و روضح  عوشخ و  زا : تسا  تراـبع  زاـمن  حور  .تسا  زاـمن  رد  بلق  روضح  عوـشخ و  نتـشاد  هنیمز ، نیا  رد  ثحب  نیرت  مهم 
یم زاب  شزغل  هانگ و  زا  ار  ناسنا  يزامن  نینچ  .مینک  یم  تاجانم  هک  اب  مییوگ و  یم  هچ  میشاب ، هتـشاد  هجوت  هک  نیا  لد و  يرادیب 

.دناسر یم  يراگتسر  حالف و  هلق  هب  ار  وا  دراد و 

مرامشن زامن  باسح  زامن ، نیا  نم  مراد  تربارب  ردنا  لد ، يور  هن  رگا 

مرآ یمن  رظن  تیور ، ربارب  رد  هک  ما  هدش  لجخ  نانچ  ییایر ، زامن  نیا  زا 
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...مراتفرگ دد  وید و  تفص  رد  زونه  نم  دیاب و  هتشرف  نوچ  تفص ، هب  نک  زامن 

لاـح رد  نتـشاد  عضاوت  زا  تسا ، تراـبع  عوشخ  :» دومرف ترـضح  نآ  تسیچ ؟ عوشخ  دـش : لاؤس  (ص ،) مالـسا یمارگ  لوـسر  زا 
«. ددرگ یتسه  راگدرورپ  سدقم  تاذ  هجوتم  رازگزامن ، بلق  هجوت  همه  هک  يروط  هب  زامن ؛

رظن هب  رثوم  دیفم و  ریز ، ياهراک  هار  زا  هدافتسا  هطبار  نیا  رد  .تسا  مزال  یناوارف  تمحز  عوضخ ، عوشخ و  ماقم  هب  ندیـسر  يارب 
: دسر یم 

.زامن لامعاو  ظافلا  میهافم  یناعم و  هب  هجوت   _ 1

دصقم هب  رتدوز  کبس ، راب  لمحت  اب  ات  میهد ، ماجنا  یبحتـسم  ياهرکذ  تیاعر  نودب  یتح  هصالخ و  ار  زامن  لوا ، لحارم  رد   _ 2
.میسرب

دعب هب  ار  هدـنیآ  يزیر  همانرب  رکف و  مکحم ، هدارا  کـی  اـب  مینک و  یلاـخ  یلبق  ياـه  تیلوغـشم  زا  ار  دوخ  رکف  زاـمن ، زا  لـبق   _ 3
.مینک لوکوم 

.دشابن دازآ  تروص  رس و  اب  نتفر  رو  يارب  تسد  هک  يروط  هب  میهد ؛ رارق  اه  نار  يور  ار  اه  تسد   _ 4

.ددرگن یترپ  ساوح  بجوم  یتنیز ، لماوع  رگید  دمآ و  تفر و  ات  مینک  باختنا  ار  یمارآ  هداس و  ياج  زامن ، يارب   _ 5

سکع و يور  هبور  هناخزپشآ ، رد  غارچ ، شتآ و  لـباقم  ناـبایخ ، هچوک و  رد  زاـب ، برد  لـباقم  هک  هدـش  شرافـس  هطبار  نیا  رد 
.ددرگ يریگولج  یترپ  ساوح  زا  ات  دوشن  هدناوخ  زامن  ...و  همسجم 
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.درب یم  نیب  زا  ار  یترپ  ساوح  هنیمز  يدح  ات  زین  هداس  هداجس  زا  هدافتسا   _ 6

.تسا رثوم  زامن  رد  بلق  روضح  عوشخ و  هب  نتفای  تسد  يارب  دنوادخ ، ینامرفان  هانگ و  زا  يراددوخ   _ 7

لد رب  یناوارف  تاکرب  رثا و  زامن ، نیا  اعطق  دوش ؛ رازگرب  نآ  تابحتـسمو  بادآ  مامت  اب  زامن  ددرگ و  تیاعر  هدش ، دای  دراوم  یتقو 
(1) .تشاذگ دهاوخ  ناسنا  ناج  و 

؟ دراد يراثآ  هچ  بش  زامن   _ 42

دعب هاگره  .دنرگیدکی  اب  شکمشک  رد  دعب  ود  نیا  .تسا  هدش  هتخاس  یناحور ،»  » و یناویح »  » دعب ود  زا  هک  تسا  يدوجوم  یمدآ 
ياه شیارگ  دوش ، تیوقت  یناحور »  » هبنج هک  هاگره  دوب و  دهاوخ  وس  نادب  رتشیب  یمدآ  شیارگ  دنک ، هبلغ  یناویح » ینامسج و  »

: دیوگ یم  يولوم  .دش  دهاوخ  رتدنمورین  وا  رد  یلاعتم 

رخ شمین ز  یمین و  هتشرف  زا  رشب  دازیمدآ و  تسه  موس  نآ  و 

دوش يولع  لیام  رگید  مین  دوب  یلفس  لیام  دوخ  رخ  مین 

درن درب  نیمادک  ات  هناگ  ود  نیز  دربن  رد  دیآ  بلاغ  نیمادک  ات 

رد لداعت  نیا  ظفح  ینید ، ياه  همانرب  تاروتسد و  مهم  فادها  زا 

83 ص :

، زامن زا  یتشادرب  يدابآ ؛ میعن  یلعمالغ  شتـسرپ ، يوگلا  نیرتابیز  زامن  یتئارق ؛ نسحم  زامن ، زار  ك.ر : رتشیب  هعلاـطم  يارب  . 1 - 1
.یناث دیهش  هالصلارارسا ، هر ؛) ) یناشاک یفجن  اقآ  یلع  هللا  تیآ 
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یمدآ هک  تسا  تهج  نادب  همه  ..و  هدش  شرافـس  زامن  ندناوخ  هب  همه  نیا  رگا  هدش ؛ رداص  هزور  نامرف  رگا  .تسا  یمدآ  دوجو 
.دنیبن هصالخ  تایدام  هصرع  رد  ار  زیچ  همه  دوشن و  يدعب  کت 

زامن هب  نیریـش و  باوخ  نداهن  ورف  .دراد  فرگـش  يریثأت  یناویح ،»  » دـعب شهاک  رد  هک  تسا  یلیاسو  نیرت  هدـمع  زا  بش » زامن  »
تاظحل نآ  رد  هک  يونعم _  رورـس  تجهب و  يرحـس و  تاماهلا  زا  هدافتـسا  زین  و  دـنا _  باوخ  رد  همه  هک  یلاـحرد  نداتـسیا _ 

.تسا بش  زامن  تارمث  زا  ددرگ _  یم  ناسنا  دیاع 

هک دیما  نادب  زادرپب ، بش  زامن  هب  ار  ینامز  بش ، زا  و  : » دومرف شیوخ  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  زاسراک  هزادنا  نآ  ات  بش ، زامن 
.(1)« دیامن لصاو  دومحم  ماقم  هب  ار  وت  دنوادخ 

یم لصاح  ادـخ ، هب  برق  یلاعتم و  ياـه  هشیدـنا  كرد  يارب  يرتشیب  هنیمز  ناـسنا ، رد  يونعم » یناـحور و   » ياـه هبنج  تیوقت  اـب 
.درک دهاوخ  دشر  نآ  بسانم  ياه  هصرع  رد  یمدآ  یناویح ،»  » دعب تیوقت  اب  هک  نانچ  ددرگ ؛

شرافـس دـیکات و  نآ  رب  یلیخ  نیموصعم ، تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  تسا  یتابحتـسم  زا  اما  تسا ؛ بحتـسم  هچ  رگ  بش  زامن 
دیسر يونعم  ماقم  ره  هب  سک  ره  هک  هدش  هتفگ  .دنا  هدرک  شرافـس  ار  نآ  دوخ  نادرگاش  هب  نافرع ، قالخا و  ناگرزب  همه  هدش و 

نداد ماجنا  زا  دعب  _ 
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(ع) یلع ترـضح  هب  هبترم  هس  هک  هدـش  لـقن  (ص ) ادـخ لوسر  زا  یتـیاور  رد  .دیـسر  بش  زاـمن  زا  تاـمرحم _  كرت  تاـبجاو و 
یم رگا  تسا : هدـش  باطخ  (ص ) ربمایپ هب  نآرق  رد  بش .» زاـمن  ندـناوخ  هب  داـب  وت  رب  لـیللا ؛ هالـصب  کـیلع  : » دـنک یم  شراـفس 

«. زادرپب دجهت  هب  ار  بش  زا  یتمسق  میهدب ، وت  هب  ار  هدش ) تعافش  ماقم   ) دومحم دنلب  ماقم  نآ  یهاوخ 

دیفـس ربق ، تشحو  هدننک  فرطرب  ناهانگ ، هرافک  ندب ، تمالـس  نمؤم ، يوربآ  فرـش و  ثعاب  بش  زامن  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد 
«. دوش یم  قزر  ندش  دایز  نآ و  ندش  ینارون  تروص و  ندش 

...؛ دریگن هزور  دناوخن و  زامن  یسک  رگا  _ 43

شمکح دشاب ، یبوخ  صخـش  عومجم  رد  قالخا و  اب  حلاص و  مدآ  یگدنز  رد  یلو  دریگن ؛ هزور  دـناوخن و  زامن  یـسک  رگا  _ 43
؟ تسیچ

رگا اما  .تسا  رفاکددرگ  زاب  لوسر  ادـخ و  راکنا  هب  هک  یتروص  هبدوش  نآ  رکنم  دـشاب و  هتـشادن  لوبق  ار  زاـمن  یـسک  رگا  فلا - 
هدوب و راک  هانگ  هک  تسا  یناملـسم  هکلب  تسین ؛ رفاک  دـناوخ ، یمن  هدرک و  نایـصع  لمع  رد  یلو  دـنک ؛ یمن  راـکنا  دراد و  لوبق 

زامن نودب  یلو  دشاب  هتشاد  مه  وا  يارب  يا  هرهب  تسا  نکمم  دنچ  ره  صخش  ندوب  قالخا  اب  حلاص و  لاح.تسا  باذع  بجوتسم 
.تسین خزود  باذع  زا  تاجن  ثعاب  درادن و  یهّجوت  لباق  هدیاف  ادخ ، تاروتسد  هب  لمع  و 

: دنا هنوگ  دنچ  دارفا  هک  نیا  رتشیب  حیضوت  ب - 
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.بوخ لامعا  زامن و  لها   _ 1

.بوخ قالخا  لمع و  ياراد  زامن و  یب   _ 2

.قالخا دب  لمع و  دب  ناوخ و  زامن   _ 3

.قالخا دب  لمع و  دب  زامن و  یب   _ 4

!؟ دنا هنوگچ  رگید  ياهدنب  هب  تبسن  اما  دنرتهب ؛ مراهچ  دنب  دارفا  هب  تبسن  مود  دنب  دارفا  هک  تسین  يدیدرت 

بحاـص دـنوادخ و  تفرعم  يداو  رد  درادـن و  یگدـنز  يارب  یتـسرد ، يرکف  ياـنبم  تسین و  یهلا  ياـه  تمعن  رکاـش  یـسک  رگا 
یمن یتح  نآ  نودب  تسا و  تفرعم » ، » یبوخ طرش  نیلوا  دروآ !؟ تسد  هب  ار  اه  یبوخ  تسا  هتسناوتایآ  دراد ؛ یمنرب  یماگ  تمعن 

.تخانش زاب  دب  زا  ار  بوخ  ناوت 

همادا بوخ  قالخا  نیا  هک  تسین  ینیمـضت  یلو  دشاب ؛ هتـشاد  یبوخ  قالخا  رهاظ  هب  تسا  نکمم  هچ  رگا  زامن ، یب  ناسنا  نیاربانب 
!؟ تسا هتخانش  هنوگچ  ار  يدب  یبوخ و  كالم  وا  یفرط  زا  دبای !؟

هدـش لفاغ  نآ  تبثم  راثآ  زا  هدـنامزاب و  تالامک  يرایـسب  زا  زامن ، وترپ  رد  تلیـضف  بسک  ادـخ و  اب  طاـبترا  نودـب  ناـسنا  يرآ ،
هدـنام لفاغ  نآ ، زیگنا  لد  ياه  هرظنم  گنراگنر و  ياه  هویم  زا  رپ  یغاب  زا  یلو  هدـش ، عناق  یتالکـش  هب  هک  یـسک  دـننامه  تسا ؛

.تسا
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...؟ تسین نیقلت  رثا  رد  رتشیب  زامن  ریثأت  ایآ  _ 44

نافرع و يداو  دراو  دـناوخب ، ساسحا  اب  ار  رعـش  کـی  یتح  يزیچ  ره  ناـسنا  رگا  تسین ؟ نیقلت  رثا  رد  رتشیب  زاـمن  ریثأـت  اـیآ  _ 44
يرترب هچ  لامعا  ریاس  هب  تبـسن  یلو  تسا ؛ بوخ  دزادنا ، یم  ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  هک  نیا  لیلد  هب  زامن  هتبلا  تسا !؟ هدش  تیونعم 

؟ دراد یصاخ 

یتح ناور و  حور و  رب  يردـق  نارگ  راثآ  تبثم ، ياه  نیقلت  .تسا  ناسنا  يارب  زاسراک  مهم و  ياهرازبا  زا  نیقلت »  » تسین يدـیدرت 
.دراذگ یم  ناسنا  مسج 

دسر یم  هار  زا  یتبثم  نیقلت  نیب  نیا  رد  تسا ؛ شیاسرف  هب  ور  هانپ و  یب  مگردرس و  دوخ  یگدنز  رد  هک  میریگب  رظن  رد  ار  یناسنا 
ار وا  هدش و  هتـشاد  هاگن  هدنز  وا  رد  رمتـسم  تروص  هب  و  همانرب ، اب  نیقلت ، نیا  رگا  لاح  .دزاس  یم  حرطم  ار  یهاگ  هیکت  وا  يارب  و 

.دیآ یم  رامش  هب  گرزب  یتمدخ  دوخ  دح  رد  .دهد  تاجن  ریحت  تلاسک و  فعض و  زا 

تقیقح اـب  قباـطم  دـنک ، یم  حرطم  ار  هچنآ  تسا ، ناـسنا  تیبرت  دـشر و  تهج  رد  تبثم  هدـنزرا و  ینیقلت  هک  نیا  رب  هوـالع  زاـمن 
دوجو هک  تسا  نامه  اقیقد  دـنازومآ ، یم  هدرک و  نایب  ار  هچنآ  هکلب  تسین ؛ ینیع  تیعقاو  نودـب  چوپ و  نیقلت  افرـص  ینعی ، تسا ؛

.دراد

ناـهج و نیا  يارب  هک  تسه  يدـیدرت  اـیآ  دراد !؟ تیمکاـح  ناـهج  نیا  رد  ریدـم  ملاـع و  میکح ، ییورین  هک  تسه  يدـیدرت  اـیآ 
هکلب هدرکن ؛ اهر  دوخ  لاح  هب  ار  رـشب  میکح ، دـنوادخ  هک  دراد  دوجو  یکـش  ایآ  تسا !؟ راک  رد  يداعم  همانرب و  ناسنا ، یگدـنز 

وا يارب  ینایامنهار 
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؟» ْمِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص   » تسا هداتسرف 

رب رس  راگن ، شقن و  همه  نیا  قلاخ  لباقم  رد  دنروآ و  یمن  دورف  تمظع  همه  نیا  ربارب  رد  رـس  ناهج ، ناگنازرف  نادنمـشناد و  ایآ 
!؟ دنیاس یمن  كاخ 

.تسا یتسه  ناهج  ياه  تیعقاو  قیاقح و  رب  ینتبم  هک  ینیقلت  یلو  تسه ؛ مه  نیقلت  زامن  يرآ 

: زامن يرترب 

زامن یلو  دنـشاب ؛ هدرک  یحارط  ار  نآ  يدارفا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ناـسنا  نتخاـس  هجوتم  يارب  یلاـمعا  اـی  راـکذا و  تسا  نکمم 
، تاکرح .تسا  هدش  هدید  نآ  رد  ناسنا  ياهزاین  مامت  دنک ، زیوجت  ار  نآ  قذاح  کشزپ  هک  يا  هخسن  دننامه  تسا و  یهلا  یحرط 

ناوت يرـشب  ياه  حرط  هژیو  هب  يرگید  حرط  چـیه  ور  نیمهزا  تسا ؛ تمکح  هفـسلف و  ياراد  هدـش و  باسح  نآ ، بادآ  راـکذا و 
(1) .درادن ار  نآ  ینیزگیاج 

88 ص :

رد زاورپ  يزیربت ؛ یکلم  داوجازریم  هالصلارارسا ، دینک : هعجارم  لیذ  ياه  باتک  هب  زامن » هفـسلف   » هرابرد رتشیب  هعلاطم  يارب  . 1 - 1
.یناث دیهش  هالصلارارسا ،) همجرت   ) زامن رارسا  يرهف ؛ دمحا  دیس  هر ،) ) ینیمخ ماما  هالصلا  بادآ  حرش  توکلم ،

زامن هرابرد  خساپ  شسرپ و  هد  www.Ghaemiyeh.comدصکی و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13088/AKS BARNAMEH/#content_note_88_1
http://www.ghaemiyeh.com


..دوش یم  دیکات  تقو  لوا  رد  اهزامن  ندناوخ  يور  ارچ  _ 45

؟ دراد دوجو  نآ  ریغ  تقو و  لوا  زامن  نیب  یتوافت  هچ  دوش ، یم  دیکات  تقو  لوا  رد  اهزامن  ندناوخ  يور  ارچ  _ 45

اذغ لاثم  يارب  .دوب  دهاوخ  رت  بسانم  رتشیب و  يریثأت  ياراد  نامز ، نآ  رد  نتفای  قّقحت  تروص  رد  هک  دراد  هژیو  ینامز  يراک ، ره 
دوخ هژیو  طیارـش  نامز و  رد  رگا  یلو  دوب ؛ دهاوخ  شخب  يژرنا  اراوگ و  رایـسب  دـشاب ، بسانم  تصرف  طیارـش و  ردرگا  ندروخ ،

؛» (1) اهتاـقواب هنوهرم  رومـألا  : » تسا روآ  طاـشن  هن  دوش و  یم  بذـج  لـماک  روط  هب  نآ ، داوم  هن  دراد و  یبسچلد  معط  هن  دـشابن ،
«. تسا شیوخ  صاخ  تصرف  نامز و  ورگ  رد  اهراک  »

اپرب ور  نیا  زا  تسا ؛ زامن  ندـناوخ  يارب  نامز  نیرت  بسانم  اعون ، هک  تسا  ییاه  تصرف  زامن  تاقوا  تسا ؛ نینچ  زین  حور  ياذـغ 
هدمآ تایاور  رد  رهظ ، زامن  دروم  رد  لاثم  يارب  .تسا  هژیو  تاریثأت  ياراد  شخب و  يژرنا  روآ ، طاشن  تاقوا ، نآ  رد  زامن  نتـشاد 

«. دوش یم  هدوشگ  نامسآ  ياهرد  رهظ  ماگنه  هب  : » تسا

رد رهظ ،)  ) لاوز ماگنه  هب  دیـشروخ  : » دومرف ترـضح  نآ  درک ، لاؤس  هناـگجنپ  ياـهزامن  هفـسلف  هراـبرد  (ص ) ربماـیپ زا  یـصخش 
هک تسا  یتعاـس  نیا  ...دـیوگ و  یم  حـیبست  ار  ادـخ  تسه ، شرع  رب  هک  يزیچ  ره  نآ ، هب  دورو  اـب  هـک  دوـش  یم  لـخاد  يرادـم 

دورد نم  تما  نم و  رب  دنوادخ 
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«. (1) ...دتسرف یم 

رایـسب رگید ، تاقوا  اب  هک  دوش  یم  مکاح  ناهج  رب  يا  هژیو  طیارـش  رجف ، عولط  ماگنه  .تسا  تروص  نیمه  هب  زین  رگید  ياـهزامن 
تقو لوا  زامن  تاکرب  راثآ و  زا  یضعب  .دراد  تاقوا  رگید  اب  توافتم  یساسحا  عقاوم ، نیا  رد  رازگزامن  ور  نیمهزا  .تسا  توافتم 

: زا تسا  ترابع 

یهلا يدونشخ  اضر و  بلج   _ 1

ششخب و نآ  رخآ  راگدرورپ و  يدونشخ  تقو  لوا  .تقو  رخآ  تقو و  لوا  دراد : تقو  ود  زامن  ره  هک  نادب  : » دومرف (ع ) اضر ماما 
«. (2) تسا یهلا  وفع 

خزود شتآ  یشوماخ   _ 2

دیزیخاپ و هب  مدرم ! يا  دهد : یم  رـس  یمومع  يادن  يا  هتـشرف  هکنآ  رگم  دسر ؛ یمن  شتقو  يزامن  چیه  : » دومرف (ص ) مرکا لوسر 
«. (3) دینک شوماخ  زامن  اب  دیا ، هتخورفارب  شیوخ  تشپ  رب  دوخ  هک  ار  ییاه  شتآ 

ریخ ياعد  بلج   _ 3

هزیکاپ دیپس و  ار  نآ  يا  هتشرف  دنک ؛ ظفح  ار  اهنآ  دودح  ادا و  تقو  لوا  رد  ار  بجاو  ياهزامن  هک  یـسک  : » دومرف (ع ) قداص ماما 
نامسآ هب 
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راوگرزب یکلم  هب  ارم  یتشاد و  هگن  ارم  هک  هنوگ  ناـمه  دراد ، هاـگن  ار  وت  ادـخ  دـیوگ : یم  رازگزاـمن ] هب   ] زاـمن تقو  نآ  .درب  یم 
«. (1) يدرپس

تمایق رد  یهلا  تیانعو  فطل   _ 4

تباجا يارب  ار  دوخ  رآدای و  هب  ار  تمایق  يادن  يدینش ، ار  نذؤم  يادن  هاگره  : » دسیون یم  هر ) ) يزیربت یکلم  موحرم  یهلا  فراع 
اهنآ هب  تیانع  فطل و  اب  تمایق  رد  دـنهد ، یم  خـساپ  ار  ادـن  نیا  تعرـس ، اب  هک  نانآ  اریز  نک ؛ ایهم  تقو ) لوا  زامن   ) نذؤم ياعد 

«. (2) دش دهاوخ  ادن 

بلق روضح  طاشن و  مظن و   _ 5

، یحور تاریثأت  رظن  زا  .تسا  هدش  لقن  نآ  يارب  یناوارف  لیاضف  هتفرگ و  رارق  رایسب  دیکأت  دروم  ینید ، صوصن  رد  تقو  لوا  زامن 
: درب مان  ار  ریز  روما  ناوت  یم  یعامتجا ، یناور و 

.مظن هب  صخش  نداد  تداع   _ 5  _ 1

.یناسفن تالامک  تیوقت  ادخ و  اب  طابترا  سنا و  تهج  رتشیب ، بلق  روضح  یگدامآ و  طاشن و  دوجو   _ 5  _ 2

.ناناملسم رتشیب  داحتا  تفلا و  سنا و  گرزب و  ياه  تعامج  يرازگرب  تهج  يزاس  هنیمز   _ 5  _ 3

دنهاوخ زامن  هب  نامز  مه  مدرم  رتشیب  هقطنم  ره  رد  دشاب ، تقو  لوا  رد  زامن  ندناوخ  هب  دیقم  یمالسا ، هعماج  یتقو  هکنآ : حیـضوت 
هدرتسگ و فوفص  داجیا  تعامج و  يارب  ار  نانآ  یگدامآ  هلأسم  نیا  .داتسیا 

91 ص :

ص 3. هالصلا ، بادآ  . 1 - 1
ص 182. هالصلارارسا ، . 2 - 2
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هوکـش عامتجا و  زا  هدـش و  هدـنکارپ  فلتخم  ياـه  ناـمز  نیب  رد  تقو ، لوا  ریغ  رد  زاـمن  هک  یلاـحرد  .دـنک  یم  رتشیب  تیعمجرپ 
.دوش یم  هتساک  ینید  زکارم  رد  نانمؤم  تفلا  سنا و  يدابع و 

؟ تسیچ تعامج  زامن  تاکرب  تیمها و   _ 46

يرایسب باوث  تلیـضف و  ياراد  ور  نیا  زا  .تسا  ایند  تاعامتجا  نیرت  يونعم  نیرت و  كاپ  نیرتهب ، نیرت ، هوکـش  اب  تعامج ، زامن 
نارازگزامن دادعت  رگا  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  يا  هنسح  باوث و  دراد ، یم  رب  تعامج  زامن  يوس  هب  ناسنا  هک  یمدق  ره  يارب  .تسا 

ار تعامج  زامن  یـسک  ره  : » تسا هدـمآ  یثیدـح  رد  .دـناد  یمن  ار  نآ  باوث  باـسح  دـنوادخ  زج  یـسک  دـنک ، زواـجت  رفن  هد  زا 
«. دنراد یم  تسود  ار  وا  ناگتشرف  دنوادخ و  درادب ، تسود 

رازه داتفه  وا  مدـق  ره  هب  دـنک ، تکرح  تعامج  زامن  هماـقا  يارب  دجـسم ، فرط  هب  هک  ره  دیـشاب  هاـگآ  : » دـیامرف یم  (ص ) ربماـیپ
رد رگا  .دور  یم  الاب  شتاجرد  هزادـنا  نیمه  هب  ددرگ و  یم  كاـپ  وا ، هاـنگ  رازه  داـتفه  دوش و  یم  هتـشون  وا  يارب  باوث  هنـسح و 

دنـشاب و وا  سنوم  ییاهنت  رد  دـننک و  ترایز  شربق  رد  ار  وا  هک  دراـمگ  یم  وا  رب  هتـشرف  رازه  داـتفه  دـنوادخ  دریمب ، لاـح  نیمه 
«. (1) دوش هتخیگنارب  ات  دننک  رافغتسا  شیارب 

92 ص :

ص 372. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 - 1
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: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  يددعتم  تاکرب  راثآ و  ياراد  تعامج » زامن  »

: یمومع تاکرب  راثآ و  کی _ 

زامن جیورت  غیلبت و  _ 1 _ 1

يارب نارگید ، لیامت  بذج و  زاس  هنیمز  مه  دزاس و  یم  لاحشوخ  ار  زامن  هب  نادقتعم  مه  نارگید ، دید  ضرعم  رد  زامن  نداد  رارق 
.دوش یم  تعامج  زامن  رد  روضح 

ینید رئاعشو  یهلا  فراعم  نییبتو  جیورت  _ 1 _ 2

رهاظ راکشآ و  دنوادخ  تدابع  مالسا و  دیحوت ، صالخا ، هک  دش  هداد  رارق  تهج  نادب  تعامج  زامن  : » تسا هدومرف  (ع ) اضر ماما 
«. (1) دشاب

مالسا تمظع  هوکش و  _ 1 _ 3

ینید و تیمکاح  رگنایب  دـناسر ؛ یم  ار  ناناملـسم  تعاـمج  یگرزب  تمظع و  هکنآ  نمـض  دـجاسم ، رد  ناناملـسم  یعمج  روضح 
.تسه زین  اه  ناسنا  دوجو  رد  بتکم 

نواعت تدحو و  _ 1  _ 4

هدعاسملا نم  هیفام  عم   » تسا رگیدمه  اب  نانآ  يراکمه  نواعت و  یلدمه ، یّلجت  لحم  ناناملسم و  تدحو  رگنایامن  تعامج ، زامن 
«. (2) يوقتلا ّربلا و  یلع 

93 ص :

ص 287. ج 8 ، نامه ، . 1 - 1
ص 287. نامه ، . 2 - 2
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: يویند تاکرب  راثآ و  مود _ 

مدرم ینیب  شوخ  _ 2 _ 1

«. (1) دیشاب هتشاد  ار  یکین  ریخ و  ره  نامگ  وا  هب  دناوخب ، تعامج  اب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  هک  ره  :» دومرف (ص ) ربمایپ

اعد تباجتسا  _ 2 _ 2

ياد خ_ _د ؛ هاوخ اد ب_ زا خ_ ار  یت  _ جا نآ ح_ زا  سپ  دـناوخب و  تعاـمج  اـب  ار  زاـمن  ادـخ ، هدـنب  نوـچ  : » دوـمرف (ص ) ربماـیپ
«. (2) دزاسن هدروآرب  ار  شتجاح  وا ، ند  _ نادر _ گور زا  شیپ  _د ك_ه  نک ای م_ي  يو ح_ زا  _ل  جوز ع_

قافن نامرد  _ 2 _ 3

ییاهر دنس  ود  همان و  تئارب  ود  درازگزامن ؛ بترم  روط  هب  دنک و  تکرش  تعامج  زامن  رد  زور  لهچ  سکره  : » دومرف (ص ) ربمایپ
(3) «. قافن زا  ییاهر  شتآ و  زا  تاجن  دنهد : یم  وا  هب  شخب 

ندوب ادخ  هانپ  رد  _ 2 _ 4

«. (4) تسا لجوزع  يادخ  هانپ  رد  وا  دناوخب ، تعامج  هب  ار  اشع  حبص و  زامن  سک  ره  : » دومرف (ع ) قداص ماما 

ناهانگ هرافک  _ 2  _ 5

وضو تسا : ناهانگ  هدنناشوپ  هرافک و  زیچ  هس  : » دومرف (ع ) رقاب ماما 

94 ص :

ص 371. ج 5 ، نامه ، . 1 - 1
ص 4. ج 77 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

ص 4. ج 88 ، نامه ، . 3 - 3
ص 52. نساحملا ، . 4 - 4
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«. (1) تعامج ياهزامن  رب  تظفاحم  اهزامن و  يوس  هب  زور  بش و  رد  نتفر  هار  درس ، ياوه  رد  نتخاس 

: يورخا تاکرب  راثآ و  موس _ 

ربق رد  سنوم  _ 3  _ 1

هنـسح و رازه  داتفه  یمدـق  ره  هب  دـنک ، تکرح  تعامج  زامن  هماقا  يارب  دجـسم  فرط  هب  هک  ره  دیـشاب  هاگآ  : » دومرف (ص ) ربمایپ
ترایز شربق  رد  ار  وا  هک  درامگ  یم  وا  رب  هتـشرف  رازه  داتفه  دنوادخ  دریمب ، لاح  نیمه  رد  رگا  ...دوش  یم  هتـشون  وا  يارب  باوث 

«. (2) دوش هتخیگنارب  ات  دننک  رافغتسا  شیارب  دنشاب و  وا  سنوم  ییاهنت  رد  دننک و 

طارص زا  روبع  _ 3 _ 2

نیتسخن هارمه  ناشخرد  عیرـس و  قرب  دننام  دنک ، تموادـم  تعامج  رب  رگا  دـشاب ، اجک  ره  رد  سک  ره  : » دومرف (ص ) ادـخ لوسر 
«. (3) ...درذگ یم  طارص  يور  زا  نایتشهب ، هورگ 

خزود شتآ  زا  يدازآ  _ 3 _ 3

دنـس همان و  تئارب  ود  ...درازگ  زامن  بترم  روط  هب  دـنک و  تکرـش  تعامج  زامن  رد  زور  لهچ  سک  ره  :» دومرف (ص ) ادـخ لوسر 
«. (4) قافن زا  ییاهر  شتآ و  زا  تاجن  دنهد : یم  وا  هب  شخب  ییاهر 

95 ص :

ص 10. ج 88 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 372. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 - 2

ص 3. ج 88 ، راونالاراحب ، . 3 - 3
ص 4. نامه ، . 4 - 4
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تمایق كانسرت  لحارم  زا  تاجن  _ 3 _ 4

زامن رد  هک  ینمؤم  ره  سپ  .دروآ  یم  درگ  باسح  يارب  ار  اـه  ناـسنا  همه  تماـیق ، زور  رد  دـنوادخ  دومرف ...« : (ص ) مرکا لوسر 
ار وا  هک  دهد  یم  نامرف  هاگ  نآ  دزاس ؛ یم  ناسآ  وا  يارب  ار  تمایق  زور  ياه  يراوشد  اه و  یتخس  دنوادخ  دنک ، تکرش  تعامج 

«. (1) دنزاس تشهب  هناور 

ماقم عیفرت  _ 3  _ 5

دعب زامن  راظتنا  درـس ، ياوه  رد  لماک  يوضو  تسا : نمؤم  هجرد  ماقم و  عیفرت  بجوم  زیچ  هس  یلع ! يا  : » دومرف (ص ) ادخ لوسر 
«. (2) تعامج ياهزامن  رد  موادم  تکرش  زامن و  زا 

؟ مینک بیغرت  زامن  هب  ینس  هچ  زا  ار  ناکدوک   _ 47

لرتنک زا  ار  دنزرف  یعامتجا ، ياه  يراجنهان  یهاگ  .دبلط  یم  ار  يدایز  تقد  تسا و  یفیرظ  رایسب  راک  دنزرف  ینید  تیبرت  فلا - 
ناونع هب  ردام  ردپ و  هک  لاح  نیع  رد  .درک  دروخرب  هنارهام  دیاب  رایـسب  دنزرف  تیبرت  رما  رد  ظاحل  نیدب  دـنک ؛ یم  جراخ  هداوناخ 
قیوشت كدوک ، تیبرت  رد  اه  شور  نیرت  مهم  دننک ! یم  طیرفت  طارفا و  تیبرت ، رد  یهاگ  دـنوش ؛ یم  بوسحم  زوسلد  رـصنع  ود 

هدافتسا دروم  مزال  هزادنا  هب  دوخ ، ياج  رد  مادک  ره  دیاب  هتبلا.تسا  وا  هب  یشخب  یهاگآ  هیبنت و  و 

96 ص :

ص 372. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 - 1
.یلقیلع يدهم  دمحم  تعامج ،) زامن  تلیضف  رد   ) قشع بارحم  ك.ر : رتشیب  هعلاطم  يارب  ص10 ؛ ج8 ، راونالاراحب ، . 2 - 2
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.دشاب رثؤم  دناوت  یم  زین  نایفارطا  لرتنک  یطیحم و  ياه  تبقارم  نیارب  هوالع  .دریگ  رارق 

شزوـمآ تیبرت و  يارب  تقو  نیرتـهب  نس ، نآ  رد  ددرگ و  یم  رب  فـیلکت  نس  زا  لـبق  ياـه  لاـس  هب  نادـنزرف  تیبرت  هدـمع  ب - 
کی لزنم  رد  ینعی ، دـنهدبار ؛ مزال  ياه  شزومآ  ناشنادـنزرف  هب  دوخ ، راتفر  اب  دـیاب  نایفارطا ، ردام و  ردـپ و  .تسا  زاـمن »  » بادآ

یم لمع  اهنآ  هب  هدومن و  طبض  دنیب ، یم  هک  ار  هچنآ  ره  زین  دنزرف  .دنتسیاب  زامن  هب  همه  دوش و  زاغآ  تقو  لوا  رد  یصاخ  كرحت 
.دریگ رارق  قیوشت  دروم  رگا  صوصخ  هب  دنک ؛

نـس هب  كدوک  هک  ینامز  ددرگ ؛ یم  زاب  نامز  نآ  هب  نیدـلاو  راک  لصا  هدـش و  زاغآ  یکدوک  زا  تاـهج ، نیا  رد  تیبرت  نیارباـنب 
.داد نیرمت  ندناوخ  زامن  وضو و  بادآ  هب  ار  وا  مک  مک  دیاب  دیسر ، یگلاس  شش 

فیلکت ماجنا  اما  دـنرادن ؛ یفیلکت  غولب  زا  لبق  نادـنزرف  هک  تسا  تسرد  دـیوگ : یم  ناکدوک  تیبرت  هرابرد  ناگدنـسیون  زا  یکی 
هتشاد تبغر  اهنآ  هب  غولب  نس  رد  ات  دنک  تدابع  هب  تداع  یکدوک  زا  ناسنا  دیاب  .تخادنا  ریخأت  هب  غولب  نس  ات  ناوت  یمن  ار  ینید 

مزال ردام  ردپ و  رب  دریگب ؛ دای  جیردت  هب  ار  هروس  دمح و  دناوت  یم  رتدوز ، مه  يردق  دیاش  یگلاس و  جنپ  نس  زا  ابلاغ  هچب  .دـشاب 
تفرگ دای  ار  زامن  یتقو  .دنزومایب  وا  هب  اجیردـت  لاونم  نیمه  اب  ار  زامن  راکذا  هیقب  سپـس  .دـنهدب  دای  وا  هب  ار  هروس  دـمح و  تسا 

وا هب  ردام  ردپ و  دش ، هلاس  تفه  ای  ششو 

97 ص :
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هب دنوش و  یم  زامن  يایهم  ناشدوخ  تقو  لوا  .دنهد  یم  رکذت  وا  هب  ار  زامن  تاقوا  ناوخب و  ار  تزامن  بترم  هک  دنهد  یم  روتسد 
عطاق و روط  هب  دـیاب  دـش ، هلاس  هن  هک  یتقو  .نکن  شومارف  ار  تزاـمن  تسا ، هدیـسر  زاـمن  تقو  هک  دـنهد  یم  رکذـت  زین  ناـکدوک 

.(1) درک راداو  ندناوخ  زامن  هب  ار  نآ  يدج 

دب بوخ و  ياهراک  دیاب  فیلکت ، نس  هب  ندیـسر  زا  شیپ  تشاد  هدـیقع  ماما  دوش : یم  لقن  هر ) ) لحار ماما  زا  يا  هرطاخ  نایاپ  رد 
: متفگ یم  نم  يا ؟ هدناوخ  ار  تزامن  دیـسرپ : یم  دید ، یم  ار  ما  هلاس  تشه  رـسپ  هک  یهاگ  .تفگ  اه  هچب  هب  ار  یعرـش  لئاسم  و 

اما .دننک  تداع  ات  دنتـسیاب  زامن  هب  ور  دیاب  فیلکت ، نس  زا  لبق  اه  هچب  تفگ : یم  اقآ  .تسا  هدیـسرن  فیلکت  نس  هب  زونه  وا  اقآ » »
شزامن فّلکم  هک  دنک  لمحت  تسناوت  یمن  ماما  دناوخن ! ار  شزامن  دشاب و  رادیب  درک ، یم  تارج  یسک  رگم  فیلکت ، نس  زا  دعب 
هدناوخن رگا  يا ؟ هدناوخ  ار  تزامن  دیـسرپ : یم  دید ، یم  ار  اه  هچب  هک  تقو  ره  .دوب  هدـماین  شیپ  اه  هچب  يارب  هتبلا  دـنک ؛ اضق  ار 

رگا نیبب  درک : یم  تحیـصن  زامن  زا  دعب  .ناوخب  ار  تزامن  ایب  ریگب و  ار  تیوضو  ورب و  تفگ : یم  دنداد و  یم  ار  ناشزامناج  دوب ،
.(2) دیآ یم  ششوخ  مه  ادخ  دوب ، رتهب  ردقچ  يدناوخ ؛ یم  عقوم  رس  ار  زامن  نیمه 

98 ص :

ص321. ینیما ، میهاربا  تیبرت ، نییآ  . 1 - 1
ص 101. زامن ، رگنس  رد  ماما  . 2 - 2
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...؟ تسین يدیلقت  ام  ندناوخ  زامن  ایآ   _ 48

؟ دنا هتشاد  او  راک  نیا  هب  ار  ام  ردام  ردپ و  نوچ  تسین ؟ يدیلقت  ام  ندناوخ  زامن  ایآ   _ 48

: تسا تقد  هجوت و  لباق  هتکن  دنچ  لاؤس  نیا  خساپ  رد 

رد دیلقت  یلو  دنک ؛ يوریپ  هنالهاج ، يرّکفت  ای  راک  زا  درف  هک  تسا  يدراوم  رد  دنـسپان  دـیلقت  .تسین  دنـسپان  يدـیلقت  ره  مکی _ 
، دننام مینک ؛ یم  دیلقت  روما  زا  يرایـسب  رد  ام  هک  نانچمه  تسا ، هنادنمدرخ  يراک  هکلب  تسین ؛ مومذـم  اهنت  هن  هدیدنـسپ  ياهراک 

.رگید دروم  اهدص  يزاس و  نامتخاس  اذغ ، خبط  ندز ، فرح  عون  سابل ، تخود 

، نتفرگ دای  نیا  میریگ و  یم  دای  ردام  ردپ و  زا  ار  زامن  ناکرا  لامعا و  ًالومعم  ام  هک  دراد  نیا  هب  راعـشا  بلطم  نیا  ًالامتحا  مود _ 
دای ناتـسود  ریاس  ملعم و  زا  ار  نیمه  تسا  نکمم  هک  هنوگ  نامه  .تسا  نآ  حیحـص  يریگداـی  هکلب  تسین ؛ زاـمن  لـصا  رد  دـیلقت 

.میوش ناوخ  زامن  نانآ ، درک  لمع  هب  هجوت  اب  میریگب و 

رد هک  هدش  شرافـس  نانآ  هب  تسا و  یقالخا  ینید و  هفیظو  کی  زامن ، هب  ردام  ردـپ و  يوس  زا  نادـنزرف  بیغرت  قیوشت و  موس _ 
ناشنادنزرف يارب  هدـش  هتـساوخ  نانآ  زا  نینچمه  .دـنوش  زامن  هب  ناناوجون  ناکدوک و  قیوشت  ثعاب  هک  دـیناوخب  زامن  يروط  هناخ 

.دنیامن شالت  یهلا ، مهم  هضیرف  نیا  ییاپرب  تهج  رد  دنزاس و  انشآ  زامن  ياه  تمکح  اب  ار  اهنآ  دننک و  يزیر  همانرب 

دیاب ناسنا  هکلب  تسین ؛ يدیلقت  ناونع  چیه  هب  زامن  لصا  مراهچ _ 
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، زامن كرت  ای  ندناوخ  هک  تسا  ینتفگ  .دزادرپب  زامن  ییاپرب  هب  هناقشاع  هناهاگآ و  دربب و  یپ  نآ  هفـسلف  شزرا و  تیمها ، هب  دوخ 
میناوخب و زامن  دیاب  لاح  ره  رد  ام  هکلب  دشاب ؛ ام  یلقع  یبلق و  نتفریذپ  ای  لمع  نیا  هفـسلف  اب  ام  ییانـشآ  هب  طونم  هک  تسین  يرما 

ناوخ زامن  ام  رداـم  ردـپ و  تسا  نکمم  اـسب  هچ  لاـح  .دـش  میهاوخ  يدـیدش  تازاـجم  رما ، نیا  رد  یلهاـک  یتسـس و  تروص  رد 
...و مینکن  ادیپ  ار  نآ  ماجنا  تصرف  ای  میشابن ، انشآ  زامن  شزرا  تیمها و  اب  ام  ای  دنشابن ،

، ... دراد داقتعا  ادخ  هب  تسا و  ناملسم  هک  يدرف   _ 49

؟ دوش یم  هچ  دناوخن  زامن  رگا  دراد ، داقتعا  ادخ  هب  تسا و  ناملسم  هک  يدرف   _ 49

، يرکـشان زامن ، كرت  .تسا  یگدـنز  همانرب  هفیظو و  نیرت  گرزب  ندادـن  ماـجنا  یهلا و  روتـسد  نیرت  مهم  رد  روصق  زاـمن ، كرت 
ییاهر بجوم  زامن  .تسا  نآ  راوتسا  هیاپ  زامن  اریز  تسا ؛ نید  نوتس  دومع و  هب  یهجوت  یب  یهلا و  ياه  تمعن  نارفک  یساپسان و 
تذـل كرت  بجوم  شیاین ، زامن و  كرت  .تسا  شنیرفآ  ماظن  اب  قباطت  یگدـنز و  يانعم  زامن ، .تسا  یچوپ  یگدوهیب و  زا  ناـسنا 

هدـنز ایوپ و  تاجانم ، تدابع و  شیاین ، اب  لاح  اـت  خـیرات  لوا  زااـهداژن  ماوقا ، اـه ، تلم  عماوج ، .تسا  ناـسنا  تـالاح  نیرت  شخب 
(. دنا هدش  مه  فارحنا  راچد  راتفگ  رادرک و  شور ، رد  دنچ  ره   ) دنا هدنام 

هدوبن و دنوادخ  شتسرپ  تدابع و  زا  زاین  یب  ناسنا  ینامز ، چیه  رد 
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رگـشیاین صخـش  بیـصن  يا ، هجیتن  هرهب و  چیه  هنرگو  دریگ ؛ تروص  یـصاخ  شور  همانرب و  اب  دیاب  تدابع  نیا  اما  دوب ؛ دـهاوخن 
هدـش رّرقم  نّیعم  تاقوا  رد  نانمؤم ، رب  زامن  « ؛ (1)« اتُوقْوَم اباتِک  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناک  َهالَّصلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  دنوادخ  .دش  دـهاوخن 

«. تسا

ندـناوخ .تسا  كاپ  نییآ  نیا  رد  نیگنـس  يا  هفیظو  گرزب و  يا  هضیرف  مالـسا و  سدـقم  نید  تایرورـض  زا  یکی  زاـمن  بوجو 
زامن « ؛» (2) اهاوسام ّدر  تّدر  نا  اهاوسام و  لبق  تلبق ، نا  نیدـلا  دومع  هالـصلا  : » تسا اه  تدابع  لامعا و  ریاس  یلوبق  طرـش  زامن ،

هتفریذـپ زین  لامعا  ریاـس  دـشن ، هتفریذـپ  رگا  یلو  دوش ؛ یم  لوبق  مه  اـه  تداـبع  ریاـس  دـش ، عقاو  لوبق  دروم  رگا  تسا ، نید  هیاـپ 
«. دش دهاوخن 

ار زامن  سک  ره  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  لوسر  ترـضح  دراد ؛ یناوارف  موش  جـیاتن  راثآ و  نآ ، ندرمـش  کبـس  اـی  زاـمن و  كرت 
یماگنه تبوقع  الب و  هس  ربق و  رد  الب  هس  گرم ، ماگنه  رد  الب  هس  ایند ، رد  الب  شـش  دوش : یم  الب  هدزناپ  راـچد  درامـشب ، کـبس 

.دیآ یم  نوریب  ربق  زا  هک 

: دوش یم  راچد  نآ  هب  ایند  رد  هچنآ  فلا - 

.دراد یمرب  وا  رمع  زا  ار  تکرب  دنوادخ   _ 1

.دراد یم  رب  شا  يزور  زا  ار  تکرب   _ 2

.دوش یم  هتفرگ  وا  زا  نابوخ  هرهچ   _ 3

.تشاد دهاوخن  شاداپ  رگید  يو  کین  راک   _ 4

101 ص :

.103 هیآ ءاسن ، هروس  . 1 - 1
ص 394. ج 10 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

زامن هرابرد  خساپ  شسرپ و  هد  www.Ghaemiyeh.comدصکی و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 112 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13088/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13088/AKS BARNAMEH/#content_note_101_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دسر یمن  تباجا  هب  شیاعد   _ 5

.تشاد دهاوخن  يا  هرهب  نابوخ  ياعد  زا   _ 6

: دوش یم  راچد  نآ  هب  گرم  ماگنه  رد  هچنآ  ب - 

.دریم یم  يراوخ  ّتلذ و  اب   _ 1

.دور یم  ایند  زا  هنسرگ   _ 2

...دریم یم  هنشت   _ 3

: دریگ یم  ار  شنابیرگ  ربق  رد  هچنآ  ج - 

.دهد هجنکش  ار  وا  ات  درامگ ، یم  يو  ربق  رد  ار  یکلم  دنوادخ   _ 1

.دوب دهاوخ  گنت  يو  ربق   _ 2

.دوب دهاوخ  کیرات  يو  ربق  نورد   _ 3

: دوش یم  راچد  نآ  هب  ربق  زا  نتساخرب  ماگنه  تمایق  رد  هچنآ  د _ 

.دشکب نیمز  رب  تروص  اب  ار  يو  ات  درامگ  یم  وا  رب  يا  هتشرف  دنوادخ   _ 1

.تشاد دهاوخ  یتخس  هبساحم  يو  اب   _ 2

«. (1) تسا وا  راظتنا  رد  یتخس  كاندرد و  باذع  دنک و  یمن  شریهطت  دنکفا و  یمن  تمحر  رظن  يو  هب  دنوادخ  زگره   _ 3

: مدیسرپ (ع ) قداص ماما  زا  : » دیوگ یم  هرارز  نب  دیبع  .تسا  هدش  هتسناد  دنوادخ  هب  رفک  اب  يواسم  زامن ، كرت  يرگید  تیاور  رد 
یبا نب  یلع  راتشون  رد  هریبک  ناهانگ  دومرف : ترضح  نآ  دنا ؟ مادک  هریبک  ناهانگ 
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زا رارف  قحان ، هب  میتی  لام  ندروخ  نتفرگ ، ابر  ندش ، ردام  ردـپ و  قاع  ناسنا ، نتـشک  دـنوادخ ، هب  رفک  تسا : زیچ  تفه  (ع ) بلاط
؟ زامن كرت  ای  تسا  رت  گرزب  ندروخ ، میتی  لام  زا  مهرد  کی  مدیـسرپ : ماما  زا  دـیوگ : یم  دـیبع  .ترجه  زا  دـعب  برعت  داـهج و 

هانگ نیلوا  دومرف : ترـضح  .دـیدرواین  باسح  هب  هریبک  ناهانگ  زا  ار  زاـمن  كرت  امـش  مدرک : ضرع  .زاـمن  كرت  دومرف : ترـضح 
«. (1) تسا رفاک  زامن  كرات  هک  تسین  یکش  دومرف : .دنوادخ  هب  رفک  مدرک : ضرع  دوب ؟ هچ  هریبک 

دشاب وا  لوسر  ادخ و  راکنا  نآ و  راکنا  رـس  زا  زامن  كرت  هکنآ  رگم  يداقتعا ؛ رفک  هن  تسا ، یلمع  رفک  رفک ، نیا  زا  دوصقم  هتبلا 
.تسا قلطم » رفک   » تروص نیا  رد  هک 

...رکنم اشحف و  زا  ار  ناسنا  زامن  دنیوگ : یم  هک  نیا  زا  روظنم   _ 50

؟ تسیچ دراد ، یم  زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  ناسنا  زامن  دنیوگ : یم  هک  نیا  زا  روظنم   _ 50

زامن هک  راد ، اـپرب  ار  زاـمن  و  « ؛ (2)« ُرَبْکَأ ِهَّللا  ُرْکِذـَل  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهـالَّصلا  َّنِإ  َهـالَّصلا  ِِمقَأ  َو  :» دـیامرف یم  دـنوادخ 
هک هدـش  عیرـشت  تهج  نادـب  زامن  هیآ ، نیا  ساسا  رب  «. تسا رتالاب  ادـخ  دای  اعطق  و  دراد ، یمزاب  دنـسپان  تشز و  راک  زا   ] ار ناسنا  ]

دزرون و فلخت  شتاروتـسد  زا  دنکن و  تیـصعم  وا  رـضحم  رد  هجیتن  رد  .تسا  ادخ  هدنب  هک  دنادب  دـنکن و  شومارف  ار  دوخ  یمدآ 
.دنک شتدابع  هشیمه 

103 ص :
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يرّفنت دراد و  یم  زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  وا  هک  تلادع ) هکلم  لثم   ) دوش یم  لصاح  ناسنا  رد  یحور  تفص  کی  زامن ، ندناوخ  اب 
.دوش یم  داجیا  وا  رد  رکنم  اشحف و  هب  تبسن 

زور هب  دنک ، دنوادخ  تینادحو  هب  رارقا  دیوجب ، تناعتسا  ادخ  زا  دنک ، رارکت  ار  نآ  راکذا  دناوخب ، زامن  راب  جنپ  زور  ره  یسک  رگا 
دیاب هک  سابل  دـننام  زامن ، تامدـقم  هب  هجوت  اب  صوصخ  هبدـنک  تساوخرد  ار  شدوخ  تیادـه  وا  زا  دـیامن و  هجوت  تمایق  ازج و 
هجیتن دیابن  ایآ  تروص  نیا  رد...و  دشاب  لالح  دـیاب  وضو  لسغ و  بآ  دـشاب ، یبصغ  دـیابن  رازگزامن  ناکم  دـشاب و  لالح  كاپ و 

هلزنم اـمنا  لوقی  (ص ) هللا لوسر  تعمـس  : » تسا هدـش  دراو  (ع ) یلع ترـضح  زا  یتیاور  رد  دـشاب ! تارکنم  اـشحف و  زا  يرود  نآ 
سمخ رهنلا  کلذ  یف  لستغا  مث  نرد  هدـسج  یف  ناک  ول  مکدـحا  نظ  امف  مکدـحا  باب  یلع  راج  رهنک  یتمـال  سمخلا  تاولـصلا 
تـسا یبآ  رهن  لثم  هناگ ، جنپ  ياهزامن  « ؛» (1) یتمال سمخلا  تاولـصلا  هللاو  کلذـکف  نرد  هدـسج  یف  یقبی  ناکا  مویلا  یف  تارم 

رهن رد  راب  جنپ  زور  رد  هک  یسک  ایآ  دهد .» وش  تسش و  ار  دوخ  رهن  نآ  رد  راب  جنپ  يزور  ناسنا  درذگب و  ناسنا  هناخ  رانک  زا  هک 
زامن ریثأت  هک  درک  هجوت  دیاب  هتبلا  دنتسه ؟ تلاح  کی  رد  دنیبن ، ار  بآ  گنر  الصا  هک  یـسک  اب  دهدب ، وش  تسـش و  ار  دوخ  یبآ 
ناسنا هب  زاـمن  .دوش  هاـنگ  عناـم  هک  نیا  هن  دـنک ، یم  یهن  اـهنت  زاـمن  ینعی ، تسا ؛ اـضتقا  وحن  هب  تارکنم ، اـشحف و  زا  يرود  يارب 

نادجو دهد و  یم  رادشه 
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.دنک یم  یهن  اه  يدب  زا  ار  وا  هداد و  رارق  بطاخم  امئاد  ار  رازگزامن 

؟ مینک دیلقت  دیاب  ماکحا ، هفسلف  نتسناد  نودب  ارچ   _ 51

!؟ میهد ماجنا  رابجا  يور  زا  اهنت  ار  لامعا  هک  دهد  یمن  ینادان  رایتخا و  مدع  یعون  ام  هب  تلاح  نیا  ایآ 

هفسلف تمکح و  نتـسناد  هکنآ  رب  هوالع  .دوش  هتـسناد  ماکحا  هفـسلف  یتسیابن  هک  هتفگن  یملاع  چیه  تسا و  ماکحا  دروم  رد  دیلقت 
.دنا هتخاس  هجوتم  ماکحا  هفسلف  هب  ار  ام  زین  تایاور  نآرق و  تسا و  رتهب  نآ  نتسنادن  زا  ماکحا ،

َهـالَّصلا ِِمقَأ  : » دـیامرف یم  زاـمن  دروـم  رد  هک  ناـنچ  هدـش ؛ هراـشا  مه  نآ  تمکح  هـب  هدـیدرگ ، ناـیب  ماـکحا  هـک  یتاـیآ  رد  اـعون 
زا ار ] ناسنا   ] زامن هک  راد ، اپرب  ار  زامن  « ؛» ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  َهالَّصلا  ِِمقَأ   » و راد » اپرب  زامن  نم  دای  هب  «؛» يِرْکِذـِل

هکنآ يارب  نیا  « ؛ (1)« َْنیَذُْؤی الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  : » تسا هدومرف  باجح  دروم  رد  نینچمه  دراد .» یمزاب  دنسپان  تشز و  راک 
...و تسا » رتکیدزن  طایتحا ] هب   ] دنریگن رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانش 

مه يدیلقت  ره  .تسا  یقیقحت  هکلب  تسین ؛ يدیلقت  ماکحا  هفـسلف  نیا ، رب  هوالع  .اهنآ  هفـسلف  رد  هن  تسا ، ماکحا  رد  دیلقت  نیاربانب 
هب
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یم ار  قذاح  کشزپ  رظن  .مینک  یم  دـیلقت  ناصّـصختم  زا  دوخ ، روما  زا  يرایـسب  رد  ام  .تسین  هناروکروک  تکرح  رابجا و  ياـنعم 
یم دـیلقت  هب  مینادـب  ار  اهنآ  هفـسلف  هکنآ  نودـبرگید  روما  يرایـسب  یگدـنز و  هوحن  اه ، یندیـشوپ  اه و  یندروخ  رد  ای  میریذـپ و 

دنک و لمع  شدوخ  رظن  هب  دیاب  دـشاب ، سانـشراک  دوخ  یـسک  رگا  تسا و  صـصختم  هب  عوجر  نامه  ماکحا ، رد  دـیلقت  .میزادرپ 
.درادن ار  نارگید  زا  دیلقت  قح 

...دیاب ارچ  تسین ، زامن  لاح  هک  یعقاوم   _ 52

؟ میتسیاب یلاعت  يراب  تاذ  هاگشیپ  رد  تلاسک  تلاح  اب  دیاب  ارچ  تسین ، زامن  لاح  هک  یعقاوم   _ 52

هرخالاب اما  تسا ؛ هدش  یهن  تلاسک  لاح  رد  ندناوخ  زامن  زا  زین  نآرق  رد  تسا و  هورکم  تلاسک ، لاح  رد  ندـناوخ  زامن  دـنچره 
.میهد ماجنا  ار  دوخ  بجاو  تدابع  دیاب 

.دـشاب یلبنت  تلاسک و  اب  بلق و  روضح  نودـب  دـنچ  ره  تسا ؛ زیاج  ریغ  اوران و  يراـک  طیارـش ، نیرتراوشد  رد  یتح  زاـمن ، كرت 
ناسنا هک  تسا  ییاذـغ  دـننام  لاعتم ، دـنوادخ  اب  وا  طابترا  يرارقرب  صخـش و  یحور  تایح  ظفح  رد  اـهزامن  هنوگ  نیا  ترورض 

.دنامب هدنز  دنک و  ظفح  ار  شقمر  ات  دروخب  دیاب  شلیم  فالخ  رب  ضیرم ،

ات ددرگ  شالت  دـیاب  لاـح  نیع  رد  دوش و  هدـناوخ  دـیاب  یطیارـش ، ره  رد  هک  تسا  بجاو  ياـهزامن  هب  طوبرم  ترورـض  نیا  هتبلا 
.دیآ تسد  هب  زین  بلق  روضح  طاشن و 
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یب ماگنه  دـناوخب و  زامن  ناسنا  تسه ، طاشن  یبلق و  یگدامآ  هاـگره  هک  هدـش  شرافـس  بحتـسم  هلفاـن و  ياـهزامن  دروم  رد  اـما 
اَذِإَف ارَابْدِإ  ًالاَْبقِإ َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  هکناـنچ  دـنک ؛ اـفتکا  بجاو  ياـهزامن  هب  طـقف  یحور ، تلاـسک  یلاـح و 

یندرک تشپ  ندروآ و  يور  طاـشن و  اـه ، لد  يارب  « ؛» (1) ِِضئاَرَْفلا یَلَع  اَِهب  اوُرِـصَْتقاَف  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ِِلفاَوَّنلا َو  یَلَع  اَـهُولِمْحاَف  ْتَلَْبقَأ 
ماجنا هب  دنا ، طاشن  یب  هدرک و  تشپ  هک  هاگ  نآ  دیزاس و  راداو  تابحتـسم  ماجنا  رب  ار  اهنآ  دـنراد ، طاشن  هک  هاگ  نآ  سپ  تسه ؛

«. دینک تعانق  تابجاو 

ناسنا نیب  طابترا  هتـشر  دهاوخ  یم  هناهب  نیا  هب  هک  تسا  ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  بلق ، روضح  مدع  تلاسک و  هناهب  هب  زامن  كرت 
ناطیـش ياه  هسوسو  يارب  یلاجم  دیابن  ناسنا  سپ  .دزادنایب  ییادج  هلـصاف و  ملاع ، توکلم  وا و  نیب  دنک و  عطق  ار  یتسه  أدـبم  و 

« هالصلا كرت  الا  رفکلا  نامیالا و  نیب  ام   » دنتفایب رفک  تکاله و  بادرگ  رد  هجیتن  رد  دزاس و  مهارف 

: دوش یم  داهنشیپ  ریز  ياهراک  هار  زامن ، رد  يونعم  رورس  طاشن و  بسک  يارب 

تسا و يدایز  رارسا  هفـسلف و  ياراد  زامن  نآ ؛ فلتخم  ياه  تمکح  رارـسا و  اب  ییانـشآ  زامن و  ترورـض  تیمها و  هب  هجوت   _ 1
ار وا  دشخب و  یم  حور  انعم و  ناسنا  لمع  هب  اهنآ ، زا  مادک  ره  هب  هجوت 
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.دنک یم  دنم  هقالع  تدابع  زامن و  هب 

هب شمارآ  هک  نیا  رب  هوالع  شیاین ، زامن و  طاشن ؛) اب  بلق و  روضح  اب  زامن  صوصخ  هب   ) زامن ناوارف  تاکرب  راثآ و  رد  تقد   _ 2
ار وا  دنک و  یم  داجیا  ینطاب  طاسبنا  یگتفکش و  عون  کی  ناسنا  يزغم  ياه  تیلاعف  رد  حیحـص  لماک و  روط  هب  دروآ ، یم  دوجو 

.دزاس یم  لصتم  ریذپان  نایاپ  راشرس و  عبنم  کی  هب 

رب يدایز  ریثات  ناگتـسیاش ، ناحلاص و  ياه  تدابع  تالاح و  اب  ییانـشآ  زامن ؛ رد  نافراع  یهلا و  يایلوا  راتفر  هریـس و  هعلاطم   _ 3
.دنک یم  قیوشت  طاشن ، رپ  هناقشاع و  زامن  ییاپرب  يارب  ار  وا  دراد و  ناسنا 

.تسا هدش  نایب  نارازگزامن  قیوشت  رد  هک  يدراوم  صوصخ  هب  زامن ؛ تایاور  ثیداحا و  هعلاطم   _ 4

هتـشاد تسود  ابلق  دـنک و  هقناعم  نآ  اب  دزروب و  قشع  تدابع  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهب  : » دـیامرف یم  (ع ) قداص ماما 
«. (1) یتحاران ای  دشاب  یتخس  رد  دنک ؛ یگدنز  یعضو  هچ  رد  هک  درادن  یکاب  یصخش  نینچ  دشاب ؛

.دراد ناسنا  زا  تلاسک  عفر  رد  يدایز  ریثأت  ...و ) دجاسم  هب  نتفر  هماقا ، ناذا و  نتفگ  لماک ، يوضو   ) زامن تامدقم  هب  هجوت   _ 5

یعنام هچ  : » دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا ؛ دیفم  رایـسب  تلاسک  عفر  يارب  زامن ، دوخ  زا  تناعتـسا  ادخ و  رب  لکوت   _ 6
هک دراد 
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عفر يارب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دورب و  دجـسم  هب  دریگب و  وضو  دمآ ، وا  رب  ایند  ياه  مغ  زا  یهودنا  مغ و  امـش ، زا  یکی  نوچ 
يرای زاـمن  ییابیکـش و  زا  «؛ (1)« ِهـالَّصلا ِْربَّصلاـِب َو  اُونیِعَتْـسا  َو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  يا  هدینـشن  رگم  دـناوخب !؟ ار  ادـخ  هودـنا 

(3) «. (2) دییوج

؟ تسا يرهاظ  دوجس  عوکر و  طقف  زامن  ایآ   _ 53

؟ دشاب ینورد  یبلق و  دیاب  ای 

عضاوت و شنرک ، تیاهن  تلاح ، نیا  رد  ناـسنا  .تسا  دـنوادخ  تداـبع  هلحرم  نیرت  باذـج  نیرتاـبیز و  زا  یکی  دوجـس ، عوکر و 
دیاب اما  .دـنک  یم  رارقا  وا  ربارب  رد  دوخ  ندوب  لیلذ  تراقح و  یکچوک ، رب  دـهد و  یم  ناشن  راگدـیرفآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  ینتورف 

عشاخ و قح ، ترـضح  لباقم  رد  شدوجو  ناکرا  یمامت  دـهد و  تیارـس  زین  نورد  هب  ار  عضاوت  يراسکاخ و  نیا  هک  دـنک  شـالت 
یم يزاب  دوخ  شیر  اب  زامن  رد  هک  دـندرک  هدـهاشم  ار  یـصخش  مرکا  ربمایپ.ددرگ  فئاخ  میلـست و  شناج  بلق و  دـشاب و  عضاخ 

«. دش یم  عشاخ  وا  حراوج  ریاس  هنیآ  ره  دوب  عشاخ  وا  بلق  رگا  « ؛» (4) ُهُحِراَوَج ْتَعَشََخل  ُُهْبلَق  َعَشَخ  َْول  ُهَّنِإ  اَمَأ  : » دندومرف ؛ دنک

ََکل ُْتعَـشَخ َو  ََکل  ُْتنَمآ َو  َِکب  ُْتعَکَر َو  َکـَل  َّمُهَّللا  : » دـندومرف یم  عوکر  ماـگنه  هک  هدـش  لـقن  (ع ) رقاـب ماـما  زا  یتیاور  رد  و 
يِرََشب َو يِْرعَش َو  يِرََصب َو  یِعْمَس َو  ََکل  َعَشَخ  یِّبَر  َْتنَأ  ُْتلَّکَوَت َو  َْکیَلَع  ُتْمَصَتْعا َو  َِکب  ُتْمَلْسَأ َو 
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مدروآ و ناـمیا  وت  هب  مدرک و  عوکر  وـت  يارب  ایادـخ ! « ؛» (1) َنیَِملاَْـعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَراَـبَت  ِیبَصَع  یُِّخم َو  یِماَـظِع َو  یِمَد َو  یِمَْحل َو 
مراد یمرب  ماگ  هچ  ره  دـنا و  عشاخ  وت  يارب  نم  باصعا  ناوختـسا و  زغم و  مشچ و  شوگ و  ینم ، راـگدرورپ  وت  مدـش ؛ وت  میلـست 

«. تسا نایناهج  راگدرورپ  يارب 

رد شدوجو  همه  درک و  یم  ادخ  يارب  دوخ  ندوب  صلاخ  میلست و  نامیا ، هب  راعـشا  شعوکر ، اب  (ع) رقاب ماما  تیاور ، نیا  ساسا  رب 
.دوب عضاوت  عوکر و  رد  وا  ربارب 

عم دـبعلا  نوکی  نأ  اهنم  للعل  لیق  دوجـسلا  عوکرلا و  یف  حـیبستلا  لعج  ملف  : » تسا هدـش  لقن  (ع ) اـضر ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد 
هقلاخل و ارکاش  امظعم  احبسم  ادجمم  هل  اسدقم  هبر  یلإ  هبرقت  هعضاوت و  هللاذت و  هتناکتـسا و  هعروت و  هدبعت و  هعوشخ و  هعوضخ و 

ینامألا رکفلا و  هب  بهذی  الف  هللا  رکذب  هنهذ  هبلق و  لغـشیل  لیلهتلا و  ریبکتلا و  لمعتـسا  امک  دـیمحتلا  حـیبستلا و  لمعتـسیل  هقزار و 
ییاه تلع  رما  نیا  دوش : یم  هتفگ  خساپ  رد  هدـش ؛ هداد  رارق  دوجـس  عوکر و  رد  حـیبست  ارچ  دـیوگب  یـسک  رگا  « ؛» (2) هللاریغ یلإ 

ار وا  دـشاب ، ادـخ  يوس  هب  شبرقت  ینتورف و  شمارآ ، عرو ، دـبعت ، عوشخ ، عوضخ ، دـنوادخ  ربارب  رد  هدـنب  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ؛
ار دیمحت  حیبست و  دریگ  راک  هب  دشاب و  دوخ  هدنهد  يزور  هدـننیرفآ و  رازگ  ساپـس  دـنک و  میظعت  دـیجمت و  حـیبست و  سیدـقت و 

هب شبلق  ات  دریگ  یم  راک  هب  ار  لیلهت  ریبکت و  هچنانچ 
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«. دناشکن ادخ  ریغ  يوس  هب  ار  يو  شیاهوزرآ ، رکف و  هشیدنا و  ددرگ و  لوغشم  دنوادخ  رکذ 

دننام زین  ناسنا  بلق  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  یحور  نطاب و  زاـمن ، هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  تیاور  نیا  هب  هجوت  اـب 
وـگ و سیدـقت  شدوـجو  رـسارس  دـنک و  عـضاوت  يراـسکاخ و  ینتورف ، قـح  ترــضح  ربارب  رد  دـشاب و  عضاـخ  عشاـخ و  شندـب 

.دشاب وا  رازگساپس 

عوکر و لثم   ) يرهاظ لامعا  تسا و  دـنوادخ  هب  ینورد  هجوت  بلق و  روضح  نامه  دراد ، تیمها  زاـمن  رد  هچنآ  هک  نیا  رب  هوـالع 
نازیم دراد ، رابتعا  شزرا و  هچنآ  تسا و  ناسنا  یگدرپس  رس  تاجانم و  يرازگ ، ساپـس  تیدوبع ، ققحت  يارب  يا  هلیـسو  دوجس ،)

.تسا دوبعم  ربارب  رد  وا  بدا  ساوح و  زکرمت 

رـضاح شندب  هارمه  شبلق  هک  ار  يا  هدنب  زامن  دنوادخ  «؛» (1) ِِهنََدب َعَم  ُُهْبلَق  ُرُضْحَی  َال  ٍْدبَع  َهاَلَـص  ُهَّللا  ُلَبْقَیال  : » دیامرف یم  ادخ  لوسر 
«. دنک یمن  لوبق  تسین ،

..ییایر هبنج  متادابع  منک  یم  ساسحا  هراومه   _ 54

؟ موش یمن  رضاح  تعامج  زامن  هب  تهج  نیمه  هب  دراد و  ییایر  هبنج  متادابع  منک  یم  ساسحا  هراومه   _ 54

نیدب دهد و  شیازفا  ساوسو  یعون  دح  ات  ار  نآ  دشوک  یم  ناطیش  .تسا  ایر »  » هلأسم هب  دایز  نداد  تیمها  زا  یشان  ساسحا  نیا 
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اعقاو رگا  هتبلا  .درادـن  زاب  نآ  لاثما  تعامج و  زامن  زا  ار  امـش  ساسحا ، نیا  دیـشوکب  .دوش  يدابع  کین  لامعا  ماجنا  عناـم  هلیـسو 
عفر رد  ینید ، نوتم  هعلاطم  اب  دیـشاب و  نآ  نامرد  حالـصا و  ددص  رد  دیاب  تسا ، ییایر  امـش  لامعا  زا  یـضعب  دـینک ، یم  ساسحا 

.تسا هدش  دیکات  زین  نآ  يارب  هکلب  درادن ؛ یلاکـشا  راکـشآ  تروص  هب  تابجاو  ماجنا  هک  دینادب  دـیاب  نیا  رب  هوالع  .دیـشوکب  نآ 
؛ داد ماجنا  ینلع  دـیاب  ار  بجاو  تاکز  بجاو و  زامن  سپ  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  رهاظت  ییامندوخ و  ایر ، ناسنا ، تین  رد  دـیابن  اـهنت 

.دشاب یناهنپ  یبحتسم  ياهزامن  تاقدص  تسا  رتهب  یلو 

؟ تسیچ تدابع  رد  صالخا  هناشن   _ 55

صالخا .تسا  لطاب  دـشاب ، ادـخ  ریغ  يارب  نآ  زا  يا  هشوگ  رگا  دریگ و  ماجنا  تبرق  دـصق  هب  دـیاب  کین ، لامعا  اه و  تدابع  همه 
نیا .دنک  ایر  ساسحا  ای  دسرتب و  تسردان  راکفا  ناطیـش و  ياه  هسوسو  زا  ناسنا  دیابن  نآ ، ققحت  تروص  رد  هک  دراد  ییاه  هناشن 

: زا تسا  ترابع  اه  هناشن 

.دشاب هتشادن  نارگید  زا  نیسحت  شاداپ و  عقوت  چیه  کین ، لمع  ماجنا  رد  ینعی ، نارگید ؛ زا  یعقوت  یب  _ 1

ناونع دنچ  ره   ) تسا هدنام  نیمز  رب  هدوب و  فیلکت  يرورـض و  هک  دورب  يراک  لابند  لمع ، رد  ناسنا  ینعی ، فیلکت ؛ هب  لمع   _ 2
و
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.درواین یعامتجا  رابتعا  دمآرد و  هافر و  وا  يارب  و  دشابن ) نآ  رد  نارگید  نیسحت  ترهش و 

یب اب  ای  هدومن  لابقتـسا  وا  زا  مدرم  هک  دـنک  یمن  یتوافت  صالخا ، لها  يارب  هفیظو  ماجنا  رد  ییانتعا ؛ یب  ای  لابقتـسا  یناسکی   _ 3
.دننک دروخرب  ییانتعا 

؛ دوش یمن  نامیـشپ  کین  راک  ماجنا  زا  زگره  درادن ، يراظتنا  نارگید  زا  دنک و  یم  راک  ادخ  يارب  هک  یـسک  ندشن ؛ نامیـشپ   _ 4
.دریگ یم  وا  زا  مهار  نآ  باوث  رجا و  هداد و  ماجنا  ادخ  يارب  ار  راک  نوچ 

یم لمع  ناسکی  راکـشآ  ناهنپ و  رد  دهد و  یم  ماجنا  تخاونکی  رمتـسم و  ار  دوخ  لامعا  صلخم ، ناسنا  تخاونکی ؛ تکرح   _ 5
.دوش یمن  هتسخ  راب  نیمرازه  يارب  یتح  لمع ، رارکت  زا  .دنک 

دنک و یم  لمع  دوخ  هفیظو  هب  نآ ، نیا و  تیاضر  دنـسپ و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  صلخم ، صخـش  نطاب ؛ رهاظ و  ندوب  یکی   _ 6
.دهد ماجنا  رت  هناعضاخ  رتهب و  ار  تدابع  نطاب ، افخ و  رد  اسب  هچ  تسا و  یکی  وا  نطاب  رهاظ و 

؟ تسا هدوب  لکش  هچ  هب  هتشذگ  نایدا  رد  زامن   _ 56

نآ تیفیک  اما  تشاد  دوجو  زین  نیشیپ  نایدا  رد  تسا ، ناسنا  ناهج و  راگدیرفآ  اب  هژیو  طابترا  شتسرپ و  تدابع و  یعون  هک  زامن 
رد نآ  قیقد  یگنوگچ  زا  یلماک  تروص  تسا و  هدوب  توافتم  فلتخم  نایدا  رد 
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یم رظن  هب  .دراد  هتشاد و  دوجو  نایدا  هیلک  رد  شتـسرپ  تدابع و  ناونع  هب  یمـسارم  تسا  ملـسم  هچنآ  .تسین  تسد  رد  ینید ، ره 
تاررقم نیناوق و  فراعم ، رد  هک  نانچمه  مالـسا _  نیبم  نید  تسا و  هتـشاد  یلماکت  دنور  زین  زامن  نید ، لماکت  اب  بسانتم  دـسر 

رـصع هتفای  دـشر  ناسنا  اـب  بساـنتم  هک  ار _  اـهنآ  نیرت  لـماک  نیرت و  عماـج  زین  تاداـبع  رد  تسا  نید  نیرت  لـماک  یعاـمتجا _ 
.دومرف عیرشت  تسا _  تیمتاخ 

؟ میناوخب لد  رد  ار  ادخ  زامن  ياج  هب  دوش  یمن  ایآ   _ 57

.ددرگ یمن  نیمأت  هدش  صخشم  فادها  نآ ، نداد  ماجنا  نودب  هک  تسا  هروظنم  دنچ  هعومجم  کی  زامن 

، هدـش دای  فدـه  رب  هوالع  یلو  دـش ؛ یم  لصاح  زین  لد  تولخ  زاین و  زار و  اب  راک  نیا  دوب ؛ ادـخ  دای  اهنت  اهنت و  زامن ، فدـه  رگا 
.تخاس ققحم  ار  اهنآ  ناوت  یم  زامن  وترپ  رد  اهنت  هک  تسه  زامن  رد  يرگید  ناوارف  ياهدرکراک 

(. كاپ ناکم  كاپ و  سابل  لسغ ، وضو ،  ) یگزیکاپ تراهط و   _ 1

(. حابم سابل  حابم و  بآ  حابم ، ناکم   ) لالح بسک  مارح و  لالح و  هب  تیاعر   _ 2

(. زامن تاقوا   ) اه تصرف  تقو و  نامز ، هب  هجوت   _ 3

(. ...و دمح  هروس  رد  هدش  حرطم  لوصا   ) يداقتعا لوصا  هب  هجوت   _ 4
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(. ...نیحلاصلا هللا  دابع  مهیلع ، تمعنا   ) اه هنومن  اهوگلا و  هب  هجوت   _ 5

(. هماقا ناذا و   ) راعش مالعا و   _ 6

(. دیع هعمج و  ياهزامن  تعامج ، زامن   ) یلدمه تدحو و   _ 7

(. لسغ وضو و  رد  بآ  اب  طابترا   ) طاشن  _ 8

(. تسا ظوحلم  تاعکر  وضو و  ات  ناذا  زا  زامن  لامعا  یمامت  رد  هک   ) طابضنا مظن و   _ 9

(. هدجس عوکر و  مایق ،  ) یندب كرحت   _ 10

دای هب  ندیزخ و  يا  هشوگ  رد  اهنت  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  لاح  تسا ؛ نآ  ياهدرکراک  زامن و  راثآ  زا  یـضعب  اهنت  دش ، هتفگ  هچنآ 
؟ دنک یم  تیافک  زامن  زا  ندوب  ادخ 

؟ تسین يرارکت  راک  بش ، زور و  ره  رد  زامن  ندناوخ  ایآ   _ 58

رظن هب  انعم  یب  يرارکت و  هدـننک ، هتـسخ  دریگ ، یم  ماجنا  نآ  يارب  هک  ییاه  تیلاعف  دـشابن ، مولعم  يراک  رد  فدـه  ضرغ و  رگا 
لیلد یب  يرارکت و  يراـک  رظن  هب  وا  راـک  دراذـگ ، یم  مه  يور  ار  اـهرجآ  روـظنم  هچ  يارب  اـّنب ، کـی  هـک  مینادـن  رگا  .دـسر  یم 

نیدـنچ راک  رگید  دـننک ، ادـیپ  تنوکـس  نآ  رد  يدارفا  هک  دوش  هتخاس  ینامتخاس  تسا  رارق  مینادـب  هک  نانچ  یلو  دـمآ ؛ دـهاوخ 
.دوب دهاوخن  يرارکت  انعم و  یب  رگراک ، اّنب و  ههام  دنچ  هزور و 

.تسا امرف  مکح  قطنم  نیمه  زین  زامن  رد 
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: دوش نشور  عوضوم  ات  دینک  هجوت  هتکن  دنچ  هب 

کنا ناسنالا  اهیا  اـی  : » تسا تکرح  رد  لداـعتم ، گرزب و  یفدـه  يوس  هب  تسا و  راوشد  تخـس و  يرفـس  ریـس و  رد  ناـسنا   _ 1
«. ینک تاقالم  ار  وا  ات  یتکرح  رد  تراگدرورپ  يوس  هب  یتخس  جنر و  اب  وت  ناسنا  يا  (1) ؛ هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک 

دوصقم هنرگو  دنک ؛ يروآدای  ناسنا  هب  هک  دشاب  راک  رد  يرازبا  هراومه  دیاب  تسا ، راک  رد  يدنمجرا  گرزب و  فده  نینچ  یتقو 
دوعـص گرزب  يا  هلق  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  .دنام  دهاوخ  هار  رد  ربخ  یب  اج  همه  زا  یگدنز ، مخ  چیپ و  رد  وا  دوش و  یم  شومارف 
هناشن میالع و  هب  یـسررب و  ار  ریـسم  هاگرذگ ، عطقم و  ره  رد  هک  تسا  دنمزاین  دـنک ، یط  نیمز  لد  رد  ار  گرزب  يراغ  ای  دـنک و 

رد يدصقم  فرط  هب  ینالوط  يا  هداج  رد  رگا  ای  دش و  دهاوخ  مگ  راغ  بات  چـیپ و  رد  هنرگو  دـنکن ؛ مگ  ار  هار  ات  دـنک  هجوت  اه ،
.دسرن دصقم  هب  زگره  هک  اسب  هچ  دش و  دهاوخ  نادرگرس  ناسنا  دشابن ، راک  رد  يا  هناشن  ولبات و  هچنانچ  دیتسه ، تکرح 

هالـصلا مقا  و  : » تسا يرورـض  يروآدای  يارب  دیآ و  یم  راک  هب  یگدنز ، عطاقم  همه  رد  هک  تسا  ییولبات  هدننک و  يروآدای  زامن 
«. راداپ هب  نم  دای  رطاخ  هب  ار  زامن  (2) ؛ يرکذل

رد يرازگرکـش  یتسه و  شخب  تمعن  یهلا و  ياـه  تمعن  تخانـش  وا ؛ هاـگرد  رد  يرازگرکـش  یهلا و  ياـه  تمعن  تفرعم   _ 2
وا هاگرد 
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هب يرازگرکـش  زا  يا  هولج  زامن  دیدرت  یب  .دنک  یم  دیکأت  نآ  ترورـض  رب  یملاس ، نادجو  ره  دیدرت و  لباق  ریغ  تسا  یعوضوم 
: تسا دنوادخ  هاگرد 

ار امـش  هک  دیتسرپب  ار  هبعک )  ) هناخ نیا  راگدرورپ  سپ  (1) ؛ فوخ نم  مهنمآ  عوج و  نم  مهمعطا  يذلا  تیبلا ، اذه  بر  اودـبعیلف  »
«. دیشخب تینما  درک و  ریس 

تعاس و ره  بش و  ره  زور و  ره  ایآ  دوش ؟ یمن  دـیدجت  زور  ره  یهلا ، ياه  تمعن  ایآ  هک  داد  خـساپ  شـسرپ ، نیا  هب  دـیاب  نونکا 
؟ دوش یمن  ینازرا  ام  هب  يا  هزات  تمعن  هظحل  ره 

اقب ردنا  ندش  ون  زا  ربخ  یب  ام  ایند و  دوش  یم  ون  سفن  ره 

دسج رد  دیامن  یم  يرمتسم  دیسر  یم  ونون  يوج  نوچمه  رمع 

( يولوم )

: هک هتبلا  دنوادخ و  میدق  دیدج و  ياه  تمعن  ربارب  رد  تسا  يرکش  زامن  ره  سپ 

دیآ رد  هب  شرکش  هدهع  زک  دیآرب  هک  نابز  تسد و  زا 

دبا مشخ  رد  دیاشگب  هنرو  درخ  رد  دیآ  بجاو  معنم  رکش 

( يدعس )
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يا هدعق  دهاوخ  رکش  دشخبب ، ای  يا  هدجس  دهاوخ  رکش  دشخببرس ،

( يولوم )

بـسانم تسا ؛ ادـخ  هب  هجوت  هسدـنه  لکـش و  نیرتابیز  هک  زامن  .دـبلط  یم  ار  نآ  هک  دراد  يدـیدج  ياهزاین  زور ، ره  ناسنا   _ 3
.تسا وا  هاگرد  هب  اعد  تساوخرد و  يارب  تصرف  نیرت 

تسا رتهب  هدومزآ  يوج  تسج و  تسد  ود  یگنت  رقف و  تقو  تفگ 

مرب بناج  نادب  ار  ون  تجاح  مرک  رد  مدومزآک  ار  یهگرد 

( يولوم )

.دشاب هتشاد  زین  يا  هزات  ياهزامن  دیاب  دراد ، ییون  ياهزاین  یمدآ  هک  هنوگ  نامه  سپ 

يارب زین  ناسنا  ناور  حور و  .دـنامب  ملاس  دـهد و  همادا  دوخ  تایح  هب  اـت  دراد  اوه  اذـغ و  بآ و  هب  زاـین  هراومه  ناـسنا ، ندـب   _ 4
.تسا ناسنا  ناور  حور و  يارب  هدش ، يزیر  همانرب  مظنم و  هیذغت  زامن  .دراد  یحور  يرکف و  بسانم  هیذغت  هب  زاین  دوخ ، تمالس 

هب يرارکت ، رهاظ  هب  ياهراک  نامه  نودب  دنک و  یم  بیقعت  ار  یفدـه  عومجم  رد  یلو  تسا ؛ يرارکت  اهراک  زا  یـضعب  رهاظ   _ 5
، دنک یم  يرارکت  يراک  دور ، یم  الاب  نابدرن  زا  هک  یسک  .دیسر  دهاوخن  هجیتن 
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یم هک  یگنلک  ره  اما  دنک ، یم  يرارکت  يراک  ًامئاد  دنک ، یم  هاچ  هک  یـسک  هک  نانچ  .دور  یم  الاب  هب  ور  مدق  ره  نتـشادرب  اب  اما 
.دسر یم  يرتشیب  قمع  هب  دنز ،

هب مدـق  کی  رتالاب و  هلپ  کی  ار  ناـسنا  زاـمن  ره  هک  تسا  نآ  تقیقح  یلو  تسا ؛ هباـشم  یلبق  زاـمن  اـب  زاـمن ، ره  دـسر  یم  رظن  هب 
.(1)« وش کیدزن  نک و  هدجس  : » میناوخ یم  قلع  هروس  ینایاپ  هیآ  رد  .دزاس  یم  رت  کیدزن  فده 

..؛ دنتسه ینافرع  يالاب  بتارم  یعدم  یناسک   _ 59

؟ دوش یم  هیجوت  هنوگچ  راک  نیا  دنناوخ ! یمن  زامن  یلو  دنتسه ؛ ینافرع  يالاب  بتارم  یعدم  یناسک   _ 59

تیناسنا لامک  زمر  تدابع  اریز  دنا ؛ هدرک  طوقـس  یناویح  تاجرد  هب  هکلب  دنا ؛ هدیـسرن  نافرع  زا  يا  هبترم  جـیه  هب  اهنت  هن  اه  نیا 
رد رما  نیا  هک  هنوگ  ناـمه  دوب ؛ دـهاوخ  رادروخرب  يرتـشیب  جوا  زا  وا  تداـبع  دـشاب ، رتـشیب  ناـسنا  ناـفرع  نیقی و  هچ  ره  تسا و 

یتفرعم دـننک  یم  نامگ  هک  دـنا  یناهارمگ  اه  نیا  .تسا  هدوب  رگ  هولج  نافراع  ياوشیپ  (ع ) یلع ترـضح  ياهزامن  اـه و  تداـبع 
هیجوت تهج  ار  هللا  یف  يانفو  یکیدزن  نانآ  .دـننک  یم  هارمگ  هداد و  بیرف  ار  نارگید  مه  دوخ و  مه  هک  یلاحرد  دـنا ؛ هدرکادـیپ 

: دنیوگ یم  دننک و  یم  حرطم  ...و  هزور  زامن ، نوچمه  تادابع  هب  تبسن  دوخ  یهجوت  یب 
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دوجو بتارم  زا  کی  ره  اریز  تسا ؛ انعم  یب  چوپ و  ینخـس  نیا  میا !! هتـشگ  لئان  نآ  ّبل  نطاب و  هب  ام  تسا و  يرـشق  تاداـبع  نیا 
.تسا تعیرش  نطاب  رهاظ و  ظفاح  قح و  رگـشیاین  دوجو ، مامت  اب  یقیقح  دباع  دراد و  تدابع  زا  یظح  حور  مسج و  زا  معا  ناسنا 

.دناد یم  ادخ  هب  كرش  اراه  شیارگ  نیا  رشع » يداح  باب  » رد قودص  خیش 

یم يرفاو  تذـل  دوخ  ياه  شیاین  تداـبع و  زا  هک  يروط  هب  دـنک ؛ یم  رت  عیطم  هظحل  هب  هظحل  ار  هدـنب  یعقاو ، تخانـش  ناـفرع و 
دوش یمن  لولم  هتسخ و  زگره  دنارذگ و  یم  ...و  دوجس  هب  ار  رگید  یبش  عوکر و  هب  ار  بش  کی  یهاگ  يدباع ، قشاع  نینچ  .درب 

.دنک كرت  ار  هللا  هب  قشع  تدابع و  یحور  يونعم و  ياذغ  دناوت  یمن  و 

..مه زاب  میناوخن _  بلق  روضح  ابرگا  یتح  زامن _  ارچ   _ 60

؟ دهد یم  ام  هب  یصاخ  نانیمطا  رطاخ و  شمارآ  کی  مه  زاب  میناوخن _  بلق  روضح  ابرگا  یتح  زامن _  ارچ   _ 60

يارب ار  نآ  تسا و  هداد  رارق  ناـینیمز  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  ینامـسآ  یحور و  ییاذـغ  زاـمن  دـینادب ! : » تـسا هدـمآ  یتـیاور  رد 
دننک و یم  هیذغت  نآ  زا  تبون  جنپ  زور  هنابـش  ره  رد  هک  یناور  یحور و  یکاروخ  تسا ؛ هدرک  اراوگ  شیوخ  تمحر  ناگتـسیاش 

.(1)« دنبای یم  هشیر 

: تسا دیفم  هتکن  دنچ  هب  هجوت  زین  یملع  رظن  زا 

هک تسا  هدش  حرطم  تباث و  یکشزپ  ملع  دید  زا  عوضوم  نیا   _ 1

120 ص :
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.دوش یم  یناور  راشف  سرتسا و  شهاک  بجوم  اه ،» نیفوردنآ   » يزاس دازآ  هطساو  هب  شیاین ، زامن و 

شخب و شمارآ  تاحیبست ، رارکت  راکذا و  نآرق ، توالت  وا ، يانـسح  يامـسا  اب  راگدرورپ ، ندناوخ  هک  هدـش  تباث  هبرجت  هب   _ 2
.تسا هدوب  یحور  یناور و  تالکشم  هدننک  فرطرب 

ياه تیلاعف  رد  یحیحص  لماک و  روط  هب  دروآ ، یم  دوجو  هب  شمارآ  هک  نیا  رب  هوالع  شیاین  : » تسا هتشون  لراک  سیـسکلا   _ 3
.(1)« دنک یم  کیرحت  ار  يروالد  ینامرهق و  هزیگنا  هدرک ، داجیا  ینطاب  طاسبنا  یگتفکش و  عون  کی  ناسنا ، يزغم 

یم هدـنز  ناسنا  رد  دـندنمزاین  نآ  هب  همه  هک  ار  یـسانش  ناور  لصا  هس  شیاین ، ادـخ و  هب  لسوت  : » دـسیون یم  یگنراک  لـید   _ 4
: دنک

یناسک .مینک  لح  ار  اهنآ  میروآ و  نابز  رب  اعد  ماگنه  ار  اه  يراتفرگ  اه و  یتحاران  ات  دـنک  یم  کمک  ام  هب  شیاین  اعد و  کی _ 
دنهد و یم  ناشن  یهلا ، مهم  تابجاو  زا  یکی  هب  ار  دوخ  يدـنبیاپ  بلق _  روضح  نودـب  یتح  دـنناوخ _  یم  زامن  یلاح  ره  رد  هک 

دنهاوخ دوخ  یگدنز  رد  زامن  تاکرب  راثآ و  دهاش  مک  مک  يدارفا  نینچ  .تسا  نانآ  رد  یگدنب  دبعت و  هیحور  زا  یکاح  دوخ  نیا 
.دوب

فالخرب ضیرم ، ناسنا  هک  تسا  ییاذغ  دننام  لاعتم ؛ دنوادخ  اب  وا  طابترا  يرارقرب  ناسنا و  یحور  تایح  ظفح  رد  زامن  ترورض 
شلیم
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اریز دوش ؛ بارخ  یلاح  چـیه  رد  دـیابن  تسا و  ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  لپ  زامن  .دـنامب  هدـنز  دـنک و  ظفح  ار  شیورین  اـت  دروخ  یم 
بلق روضح  نودـب  دـنچ  ره  نآ _  رهاظ  رکیپ و  یتح  هک  تسا  یتفگـش  نوجعم  زامن  .دزاس  یم  کیدزن  ادـخ  هب  مک  مک  ار  ناسنا 

، نیرمت میمـصت ، اب  روضح ، یب  زامن  نیمه  .دوش  یمن  لصاح  رگید  ياـهزیچ  اـب  زگره  هک  تسا  دوخ  هژیو  رثا  ياراد  زاـب  دـشاب _ 
.ددرگ لیدبت  تذل  روضح و  زا  هدنکآ  زامن  هب  دناوت  یم  وا ، يایلوا  هب  لسوت  ادخ و  زا  دادمتسا  هلصوح و 

هک دهد  یم  وش  تسش و  نآ  رد  ار  دوخ  ناسنا  تبون  جنپ  زور ، هنابش  رد  هک  دومرف  هیبشت  یبآ  همـشچ  هب  ار  زامن  (ص ) مرکا لوسر 
.دنامن یمن  وا  ندب  رد  یگدولآ  كرچ و  رگید 

، یناور شمارآ  نیا  رثا  رب  .دـشخب  یم  ناور  حور و  شمارآ  وا  هب  دراد و  یم  هگن  رود  هغدـغد  بارطـضا و  زا  ار  رازگزاـمن  زاـمن ،
.دنسر یم  شمارآ  یتحار و  هب  زین  ندب  ياه  مادنا  رگید  بلق و  باصعا ،

نآ هب  اه  ناسنا  سوفن  هک  ار  ییاه  يراـمیب  عاونا  دزاـس و  یم  نئمطم  ار  بلق  یلاـح _  ره  رد  ادـخ _  داـی  تسا و  ادـخ  داـی  زاـمن 
.دنک یم  هجلاعم  تسا ، راتفرگ 

.میتسین اهنت  میا و  هتفای  دوخ  مغ  يارب  یکیرش  مینک ، یم  ساسحا  شیاین  رثا  رب  ود _

فده یتقو  دراد و  یماو  ششوکو  راک  هب  ار  ناسنا  شیاین  اعد و  هس _ 
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(1) .تسا هدش  هتشادرب  مدق  نیلوا  دش ، لاعتم  دنوادخ  يارب 

وا هب  دراذـگ و  یم  ریثأـت  ناـسنا  ناور  حور و  رد  هک  تسا  یمیظع  يورین  ياراد  دوـخ ، يدوـخ  هب  زاـمن  هک  دوـش  یم  نـشور  سپ 
.دزاس یم  رود  ناهانگ  دسافم و  زا  دشخب و  یم  نانیمطا  شمارآ و 
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زامن ماکحا  مود : شخب 

؟ تسیچ تعامج  زامن  رد  نانز  تکرش  مکح   _ 61
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؟ تسیچ تعامج  زامن  رد  نانز  تکرش  مکح   _ 61

.دنرادن نادرم  اب  تهج  نیا  زا  یقرف  ددرگ و  یم  تعامج  باوث  زا  نانآ  يدنم  هرهب  بجوم  تعامج  زامن  رد  نانز  تکرش 

یلو .تسا  رتهب  بقع  قاتا  ...رد  هکلب  هناخ ، رد  ندناوخ  زامن  اه ، نز  يارب  : » تسا هدـمآ  تعامج  زامن  رد  نز  تکرـش  هرابرد  هتبلا 
(1) «. دنناوخب زامن  دجسم  رد  تسا  رتهب  دننک  ظفح  مرحمان  زا  ار  دوخ  ًالماک  دنناوتب  رگا 

127 ص :
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؟ دناوخ ار  اهنآ  ياضق  زامن  دوش  یم  نیدلاو  تایح  نامز  رد  ایآ   _ 62

اج هب  ار  وا  ياهزامن  ياضق  دناوت  یمن  یسک  وا  تایح  نامز  رد  تسا و  زیاج  وا  گرم  زا  دعب  طقف  رگید ، صخش  يارب  زامن  ياضق 
.دروآ

؟ دوش ماجنا  شدوخ  تقو  نامه  رد  دیاب  زامن  ياضق  ایآ   _ 63

.دناوخب رصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  ار  حبص  زامن  ياضق  دناوت  یم  نیاربانب  .دناوخب  شدوخ  تقو  رد  ار  اضق  زامن  تسین  يزاین 

؟ تسیچ نآ  مکح  دریگ ، رارق  رهم  یناشیپ و  نیب  رداچ  هچنانچ   _ 64

.دیشک نوریب  یناشیپ  رهم و  نیب  زا  ار  رداچ  یتسیاب  تسین و  حیحص  هدجس  دمآ ، یناشیپو  رهم  نیب  رداچ  هدجس ، تلاح  رد  رگا 

؟ مدرم راک  يزادنا  هار  ای  تسا  مدقم  تعامج ، هب  تقو و  لوا  زامن  ایآ   _ 65

يا هدع  هشیمه  .تسا  هعماج  راشقا  همه  يارب  هدش ؛ تعامج _  زامن  صوصخ  هب  تقو _  لوا  زامن  يارب  هک  ییاه  شرافـس  املـسم 
دجـسم کی  رد  هقیقد  ات 30  رثکادـح 20  مه  نآ  تعامج _  تلیـضف  تیمها و  زا  نیا  دوب و  دـنهاوخ  دنتـسه و  دوخ  راـک  مرگرس 

.تساک دهاوخن  راک _  لحم  کیدزن 

يارب نآ  ریخأت  دراد و  یناوارف  تیمها  هک  تسا  يدروم  اقافتا  رگا  هلب 
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.دشاب یم  مدقم  وا  راک  نداد  ماجنا  دوش ، تیذا  رازآ و  نایز و  ررض و  بجوم  هدننک  هعجارم 

ياضق ایآ  و  دوش ؟ فیلکت  عفر  هک  مهد  ماجنا  رادـقم  هچ  اهنآ  ياضق  يارب  تسا ؛ هدـش  اضق  میاه  هزور  زاـمن و  زا  يرادـقم   _ 66
؟ تسا بجاو  تداع  مایا  زامن 

ار زور  هاجنپ  دیراد ، اضق  زامن  زور  تصـش  ای  زور  هاجنپ  دیناد  یمن  رگا  ًالثم  دیناوخب ؛ تسا ، هدش  اضق  دـیراد  نیقی  هک  رادـقم  نآ 
، رـصع رهظ ، حبـص ، زامن  ینعی ، دینک ؛ اضق  ار  اهزامن  جیردت  هب  هنازور و  تسا  رتهب  هلاس  نیدنچ  ياهزامن  ياضق  يارب  .دییامن  اضق 

.تسین بجاو  هناهام  تداع  مایا  ياهزامن  ياضق  هتبلا  .دـعب  ياه  لاس  لاـس و  کـی  اـت  روط  نیمه  زور و  کـی  يارب  اـشع  برغم و 
تداع مایا  رطاخ  هب  هک  ییاه  هزور  ياضق  اما  .دـییامن  اـضق  ار  هیقب  هدرک و  مک  ار  تداـع  زور  دـنچ  ياـهزامن  هاـم  ره  رد  نیارباـنب 
يادخ رگا  دینک و  اضق  دیاب  دـیا ، هتفرگن  دـیراد  نیقی  دـیناد و  یم  هک  يرادـقم  هب  مه  اه  هزور  نیاربانب  .تسا  بجاو  دـیا ، هتفرگن 

.دیهدب مه  ار  اهنآ  هرافک  اضق  رب  هوالع  دیاب  دیا ، هدروخ  هزور  ادمع  هدرکان 
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؟ تسیچ دنا  هدرکن  دیلقت  نونکات  هک  یناسک  فیلکت   _ 67

: تسا حیحص  تروص  دنچ  رد  دنا ، هدرکن  دیلقت  هک  يدارفا  لامعا 

.دنشاب هدرک  لمع  طایتحا  قباطم  هک  تسا  یتروص  رد  ابلاغ  نیا  دنا و  هدومن  لمع  یهلا  یعقاو  مکح  قبط  هک  دننک  نیقی   _ 1

.دشاب گنهامه  دنک  دیلقت  وا  زا  دیاب  العف  هک  یعجرم  ياوتف  اب  شا  هتشذگ  لامعا  هچنانچ   _ 2

وا زا  دیاب  هتـشذگ  رد  هک  یعجرم  هچ  تسا ؛ یفاک  يدیلقتلازیاج  عجرم  ره  ياوتف  اب  لمع  تقباطم  هر ) ) ماما ترـضح  ياوتف  هب   _ 3
هک تسا  حیحـص  یتروص  رد  هداد ، ماجنا  دیلقت  نودب  هک  یلامعا  سپ  .دـنک  دـیلقت  دـناوت  یم  نونکا  هک  نآ  هچ  درک و  یم  دـیلقت 

.دناد یم  حیحص  ار  وا  قباس  لامعا  هک  دنک  دیلقت  يدهتجم  زا  نونکا 

؟ تسیچ ملعا  دهتجم  صیخشت  هار   _ 68

: تسا ترابع  ملعا  دهتجم  تخانش  ياههار 

.دهدب صیخشت  ار  ملعا  دهتجم  دشاب و  هربخ  لها  شدوخ  ناسنا   _ 1

ادیپ ضراعت  نارگید  هتفگ  اب  ملاع  ود  نآ  هتفگ  هک  نیا  طرش  هب  هتبلا  دسانشب  ار  ملعا  دهتجم  هربخ  لها  ملاع و  رفن  ود  هتفگ  هب   _ 2
.دنکن

ملعا همه  زا  عجرم  نالف  دنیوگب : ملع  لها  ای  مدرم  رتشیب  دـنک و  ادـیپ  ترهـش  تیملعا  رد  یـصخش  مدرم  ای  ملع  لها  نایم  رد   _ 3
رد .تسا 
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زا مادـک  ره  زا  تسا و  لکـشم  یـصاخ  صخـش  رد  ملعا  هب  نتـشاد  نیقی  دنتـسین ، هربخ  لها  ناشدوخ  هک  یناـسک  يارب  ناـمز  نیا 
.درک دیلقت  ناوت  یم  یلعف  عجارم 

، یناتـسیس یفاص ، یناجنز ، يریبش  یناسارخ ، دیحو  يزاریـش ، مراکم  تجهب ، يا ، هنماخ  ماظع : تایآ  زا  دنا  ترابع  دوجوم  عجارم 
.ینادمه يرون 

؟ درک ممیت  لسغ ، وضو و  ياج  هب  ناوت  یم  يدراوم  هچ  رد   _ 69

: درک ممیت  دیاب  لسغ ، وضو و  ياج  هب  دروم  تفه  رد 

.دشابن دوجوم  لسغ  ای  وضو  ردق  هب  بآ  هک  یتروص  رد   _ 1

بآ هب  یـسرتسدو  دشکب  بآ  هاچ  زا  هک  يا  هلیـسو  نتـشادن  ای  اه و  نیا  دننام  روناج و  دزد و  زا  سرت  ای  يریپ  هطـساو  هب  رگا   _ 2
.دشاب هتشادن 

.دوش ادیپ  وا  رد  یبیع  ای  ضرم  بآ ، لامعتسا  هطساو  هب  هک  دسرتب  دوخ  ناج  رب  بآ  لامعتسا  زا  رگا   _ 3

دنا طوبرم  وا  اب  هک  یناسک  شقیفر و  ای  وا  دالوا  لایع و  ای  وا  دوخ  دناسرب ، لسغ  ای  وضو  فرصم  هب  ار  بآ  رگا  دسرتب  هاگره   _ 4
.دراد تّقشم  نآ  لّمحت  هک  دنوش  هنشت  يردق  هب  ای  دنوش و  ضیرم  ای  دنریمب  یگنشت  زا 

ای ندب  ندیشک  بآ  يارب  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  نآ  اب  رگا  هک  دراد _  بآ  یمک  تسا و  سجن  شـسابل  ای  ندب  هک  یـسک   _ 5
 _ دنام یمن  وا  سابل 
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.دناوخب زامن  ممیت  اب  دشکب و  بآ  ار  سابل  دیاب 

نآ ریغ  تسا و  یبصغ  فرظ  ای  بآ  ًالثم  درادـن ؛ يرگید  فرظ  ای  بآ  تسا  مارح  نآ  لامعتـسا  هک  یفرظ  اـی  بآ  زا  ریغ  رگا   _ 6
.درادن يرگید  فرظ  بآ و 

یم هدـناوخ  تقو  زا  دـعب  نآ  زا  يدادـعت  ای  زامن  مامت  دـنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک  دـشاب  گنت  يردـق  هب  تقو  هاـگره   _ 7
.دوش

؟ دناوخ یسراف  ياعد  دوش  یم  تونق  رد  ایآ   _ 70

هب اعد  زین  اهقف  زا  یخرب  .درادن  یلاکشا  یسراف  هب  زامن  تونق و  رد  ندرک  اعد  هر )) ) ینیمخ ماما  دننام   ) عجارم زا  یخرب  ياوتف  ربانب 
ناتدوخ دـیلقت  عجرم  ياوتف  هب  دـیاب  امـش  دـنناد و  یمن  زیاج  ار  نآ  مه  يا  هدـع  نکل  دـنناد ؛ یم  زیاج  ار  رگید  نابز  ره  یـسراف و 

.دییامن هعجارم 

؟ مینک هچ  ساوسو  لکشم  عفر  يارب   _ 71

: دوش یم  داهنشیپ  ریز  ياهراک  هار  ساوسو ، تلاح  نتفر  نیب  زا  يارب 

.حیحص وحن  هب  یعرش  لئاسم  يریگدای   _ 1

ماجنا زا  ندنامزاب  یگدنز و  روما  رد  لالتخا  يرکف و  زکرمت  نتفر  نیب  زا  دننام  دراد ؛ لابند  هب  ساوسو  هک  يدـسافم  هب  هجوت   _ 2
.یعرش فیلاکت 

دننام تسا ؛ هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  هعلاطم   _ 3
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.ینامز یفطصم  موحرم  فیلأت  ساوسو »  » باتک

تساجن هب  نیقی  ناسنا  هک  تسا  مزال  بانتجا  یتروص  رد  هکلب  .تسین  روآ  فیلکت  تساجن  هب  نامگ  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت   _ 4
.دشاب هتشاد 

یلعف یتشادـهب  تاناکما  یـشک و  هلول  بآ  هک  نیا  اب  (ع ،) راـهطا همئا  و  (ص ) مرکا ربماـیپ  ناـمز  رد  میناد  یم  هک  روط  ناـمه   _ 5
.دنتشادن یصاخ  لکشم  تساجن  تراهط و  صوصخ  رد  دندرک و  یم  یگدنز  يداع  روط  هب  ناناملسم  هدوبن ، دوجوم 

فرع رظن  هب  دیاب  ایـشا ، نتـشگ  سجن  ندش و  كاپ  رد  هکلب  تسین ؛ ربتعم  يو  يارب  یـساوسو  صخـش  نیقی  هک  نیا  هب  هجوت   _ 6
.دنک لمع  فرع  دننام  يداع و  روط  هب  لسغ  نداد  ماجنا  ایشا و  ندیشک  بآ  رد  دنک و  هعجارم 

؟ دینک نایب  ار  بش  زامن  هقیرط   _ 72

بش هلفان  تعکر  تشه   _ 1 دشاب : یم  ریز  بیترت  هب  هک  تسا  حبـص  ناذاات  بش  همین  زا  نآ  تقو  تسا و  تعکر  هدزای  بش  زامن 
تعکر تشه  زا  سپ  هک  عفـش »  » زاـمن تعکر  ود  .دوش 2 _  یم  هدناوخ  حبـص ) زامن  دـننام   ) یتعکر ود  زامن  راهچ  تروص  هب  هک 

لق  » رگید تعکر  رد  و  قلفلا » برب  ذوعا  لـق   » هروس تعکر ، کـی  رد  دـمح  زا  سپ  نآ  رد  تسا  بحتـسم  .دوش  یم  هدـناوخ  لوا 
رد تسا  بحتسم  .دوش  یم  هدناوخ  عفش »  » زا سپ  هک  رتو »  » زامن تعکر  کی  .دوش 3 _  هدناوخ  سانلا » برب  ذوعا 
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«. سانلا برب  ذوعا  لق   » راب کی  و  قلفلا » برب  ذوعا  لق   » راب کی  سپـس  .دوش  هدناوخ  هبترم  هس  دحا » هللا  وه  لق   » دـمح زا  سپ  نآ 
بوتا یبر و  هللارفغتـسا  :» دوش هتفگ  هبترم  داـتفه  دـشاب : تروص  نیا  هب  تسا  بحتـسم  هک  دریگ  یم  تونق  هروس ، ندـناوخ  زا  سپ 

: دوش هتفگ  هبترم  دصیـس  و  تانموملا » نینموملل و  رفغا  مهللا  : » دوش هتفگ  راب  لـهچ  اـی  دوش  رافغتـسا  نمؤم  رفن  لـهچ  يارب  و  هیلا »
تقو رگا  دـناوخ و  تونق  ای  هروس  نودـب  ناوت  یم  یتح.دـناوخ  ناوت  یم  مه  اـه  نیا  نودـب  تسا و  بحتـسم  اـه  نیا  هتبلا  وفعلا .» »

تلیـضف تسا و  بحتـسم  لاس  ياه  بش  مامت  رد  زامن  نیا  .دومن  افتکا  اهنت  رتو »  » ای رتو »  » و عفـش »  » هب طقف  ناوت  یم  دـشاب ، گنت 
نانآ دشخرد و  یم  کئالم  يارب  ینامـسآ  هراتـس  دننام  دوش  هدناوخ  بش  زامن  نآ  رد  هک  يا  هناخ  تسا «: تیاور  رد  .دراد  رایـسب 

(1) «. دنتسرف یم  تمحر  دورد و  تاولص و  رازگ  زامن  يارب 

...تسا هدش  عورش  تعامج  زامن  هک  یماگنه   _ 73

؟ مینک ادتقا  هنوگچ  میدیسر ، رید  ام  تسا و  هدش  عورش  تعامج  زامن  هک  یماگنه   _ 73

: زا تسا  ترابع  ندرک ) ادتقا   ) تعامج زامن  هب  نتسویپ  يارب  فلتخم  ياه  تلاح 

: لوا تعکر  فلا - 

هیقب دناوخ و  یمن  ار  هروس  و  دمح »  » مومأم ماما ؛ تئارق  نیب  رد   _ 1
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.دروآ یم  اج  هب  تعامج  ماما  اب  ار  لامعا 

.دروآ یم  اج  هب  تعامج  ماما  اب  ار  لامعا  هیقب  عوکر و  عوکر ؛ رد   _ 2

: مود تعکر  ب - 

ماما هک  هاگ  نآ  .دروآ  یم  اج  هب  ار  هدجـس  عوکر و  تونق ، ماـما ، اـب  دـناوخ و  یمن  ار  هروس  و  دـمح »  » مومأـم تئارق ؛ نیب  رد   _ 1
هب رگید  تعکر  کی  تسا ، یتعکر  ود  زامن  رگا  دنیشنب و  زیخ  مین  تروص  هب  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دناوخ ، یم  دهشت  تعامج 

موس تعکر  رد  تعامج  ماما  هک  مود _  تعکر  رد  تسا ، یتعکر  راهچ  ای  هس  زامن  رگا  اما  .دـنک  ماـمت  ار  زاـمن  دـناوخب و  ییاـهنت 
افتکا دمح »  » هب اهنت  دناوت  یم  دـشاب ، مک  تصرف  رگا  دـناوخب .) تاحیبست  تعامج  ماما  دـنچره   ) دـناوخب هروس  و  دـمح »  _ » تسا

، هدجـس ود  زا  سپ  دـیاب  مومأم  دزیخ ، یمرب  مراـهچ  تعکر  يارب  درک و  ماـمت  ار  موس  تعکر  تعاـمج  ماـما  هک  هاـگ  نآ  و  دـنک ،
ار زامن  مالس  دهشت و  اب  تعامج  ماما  هک  زامن _  رخآ  تعکر  رد  دروآ و  اج  هب  ار  موس  تعکر  تئارق  دزیخرب و  دناوخب و  ار  دهشت 

.دناوخب رگید  تعکر  کی  درب _  یم  نایاپ  هب 

.دهد یم  ماجنا  دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  ار  زامن  هیقب  دروآ و  یم  اج  هب  تعامج  ماما  اب  ار  عوکر  عوکر ؛ رد   _ 2

: موس تعکر  ج - 

دناوت یم  دراد _  تقو  اهنت  دمح »  » ای هروس و  و  دمح »  » ندناوخ يارب  دنک  ادـتقا  رگا  دـناد  یم  هچنانچ  موس _  تعکر  نیب  رد   _ 1
ادتقا
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ماما ات  دنک  ربص  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  درادن ، تصرف  دـناد  یم  رگا  اما  .دـناوخب  ار  اهنت  دـمح »  » ای هروس  و  دـمح »  » دـیاب دـنک و 
.دنک ادتقا  وا  هب  سپس  دور ، عوکر  هب  تعامج 

تسا و طقاس  تعکر  نآ  يارب  هروس  و  دـمح »  » دروآ و یم  اج  هب  ماما  اـب  ار  عوکر  دـنک ، ادـتقا  عوکر  رد  هچناـنچ  عوکر ؛ رد   _ 2
.دروآ یم  اج  هب  دش ، نایب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  ار  زامن  هیقب 

: مراهچ تعکر  د _ 

دناوت یم  مومأم  دنیـشن ؛ یم  مالـس  دهـشت و  يارب  زامن  رخآ  تعکر  رد  تعامج  ماـما  هک  هاـگ  نآ  دراد و  ار  موس  تعک  مکح   _ 1
دوش و مامت  تعامج  ماما  مالـس  دهـشت و  ات  دنیـشنب  زیخ  مین  روط  هب  دناوت ، یم  نینچمه  .دـهد  همادا  ییاهنت  هب  ار  شزامن  دزیخرب و 

.دزیخرب سپس 

ار زامن  هیقب  و  تسا ) مومأم  لوا  تعکر  ماما و  مراهچ  تعکر  نونکا  ، ) دروآ یم  اج  هب  مامااب  ار  اه  هدجـس  عوکر و  عوکر ؛ رد   _ 2
.دهد یم  ماجنا  تشذگ  هک  هنوگ  نامه 

..يرادا تقو  رد  تارادا  نادنمراک  هک  تسا  حیحص  ایآ   _ 74

؟ دنهد ماجنا  ار  مدرم  راک  دیاب  هک  یلاحرد  دنناوخب ؛ زامن  يرادا ، تقو  رد  تارادا  نادنمراک  هک  تسا  حیحص  ایآ   _ 74

صخـش هک  دنک  یمن  مه  یقرف  .تسا  هدش  دراو  يدایز  تاروتـسد  شرافـس و  تقو ، لوا  رد  نآ  هماقا  راک و  رب  زامن  مدقت  هراب  رد 
هتسیاش بحتسم و  لاح  ره  رد  .دجسم  ای  راک و  لحم  ای  دشاب ، لزنم  رد 

136 ص :

زامن هرابرد  خساپ  شسرپ و  هد  www.Ghaemiyeh.comدصکی و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسیب تیلاعف ، راک و  تعاس  نیدنچ  زا  دعب  ًالومعم  زین  تارادا  رد  .دـناوخب  ناذا ) نتفگ  زا  دـعب   ) تقو لوا  رد  ار  زامن  وا  هک  تسا 
قح ندرب  نیب  زا  يانعم  هب  نیا  دننک و  تکرـش  تارادا  تعامج  ياهزامن  رد  هک  دنهد  یم  هزاجا  نادـنمراک  هب  تعاس  مین  ات  هقیقد 
زا .دنروآ  اج  هب  تقو  لوا  رد  ار  زامن  دـنراد  هفیظو  عوجر _  بابرا  هچ  دـنمراک و  هچ  ناناملـسم _  همه  اریز  تسین ؛ عوجر  بابرا 

«. مراد زامن  دییوگب  راک  هب  هکلب  مراد ، راک  دییوگن  زامن  هب  : » تفگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  ییاجر  دیهش 

رظتنم زین  عوجر  باـبرا  دوبن و  اـهنآ  لـصف  لـح و  ناـکما  زاـمن ، تقو  اـت  هک  دوب  يوحن  هب  يرادا  ياـهراک  رگا  لاـح  نیع  رد  اـما 
تروص نیا  رد  دراد ؛ دوجو  نایز  ررض و  یتحاران و  لامتحا  نداتفا ، ریخأت  هب  تروص  رد  دندوب و  دوخ  يرورض  راک  هب  یگدیـسر 

نآ زا  دعب  ار  دوخ  زامن  دـننک و  مدـقم  ییانثتـسا _  طیارـش  رد  مه  نآ  ار _  عوجر  بابرا  راک  هب  یگدیـسر  نادـنمراک ، تسا  رتهب 
.دنناوخب

؟ دوش یم  بوسحم  لیاح  هشیش  ایآ   _ 75

هدـش لیاح  يا  هدرپ  ای  هشیـش  رگا  اذـل  دـنا _  هداتـسیا  مه  يزاوم  هک  یتروص  رد  دـشاب _  یلیاح  دـیاب  نایاقآ  اه و  مناخ  نیب   _ 1
.تسا حیحص  نانآ  يادتقا  دشاب ،

رد دننک ؛ ادتقا  تعامج  هب  هشیش ، تشپ  زا  دنناوت  یمن  نایاقآ   _ 2
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یلاکـشا ادـتقا  دوش _  بوسحم  ناکم  کی  افرع  هک  يروط  هب  دـشاب _  هاتوک  هشیـش  رگا  هتبلا  .دـنک  قدـص  ناکم  ود  هک  یتروص 
.درادن

،.. میناوخب تبون  هس  رد  دیاب  ار  اهزامن   _ 76

؟ میروآ اج  هب  تقو  جنپ  رد  میناوت  یم  ای  میناوخب ، تبون  هس  رد  دیاب  ار  اهزامن   _ 76

تقو رد  ار  اـهزامن  میهاوـخب  رگا  اـما  .دـنا  هدروآ  اـج  هب  تروـص  ود  ره  هب  زین  (ص ) ربماـیپ دـناوخ و  دوـش  یم  تروـص  ود  ره  هـب 
.تسا تقو  جنپ  رد  زامن  ندناوخ  رد  تنس  میروآ ، اج  هب  ناشتلیضف ،

؟ تسا حیحص  زامن  تین  رکذ  نودب  ایآ   _ 77

ماگنه صخش  هک  نیمه  .دروآ  نابز  هب  ار  تین  تسین  مزال  یلو  تسین ؛ حیحـص  تین  نودب  دراد و  تین  هب  زاین  يدابع ، لامعا  همه 
.تسا یفاک  دنک ، یم  هچ  دنادب  لمع 

؟ دوش تعامج  ماما  دناوت  یم  نز  ایآ   _ 78

.تسا فالتخا  دروم  هلأسم  نانز  دروم  رد  یلو  تسین ؛ زیاج  نادرم  يارب  نز  تعامج  تماما  دیلقت ، مظعم  عجارم  همه  ياوتف  هب 

_ت ماما ینا  _ جـنز یناد و  _ مه يرو  ن_ یلیبدرا ، مراـک ، م_ ینا ، _ تس _ یـس _ي ، كارا ما  _ ظـع _تا  يآ ما و  _ ما موحر  __ م
.دن _ ناد زیا م_ي  ار ج_ نا  _ نز يار  نز ب_
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.تیم زامن  رد  رگم  دشاب ؛ درم  دیاب  تعامج ، ماما  بجاو  طایتحا  هب  دیامرف : یم  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  موحرم 

بجاو طایتحا  تسا : نینچ  زین  لضاف  هللا  تیآ  ياوتف  .دراد  تهارک  نز  تماما  تیم ، زاـمن  زا  ریغ  هب  تسا : هدومرف  یفاـص  هللا  تیآ 
.دشاب درم  دیاب 

عوجر دـنا ، هداد  زاوج  هب  اوتف  هک  یعجارم  هب  هلأسم  نیا  رد  دـنناوت  یم  دـنا ، هداد  طاـیتحا  هب  اوتف  هک  یناـسک  نادـلقم  تسا  ینتفگ 
.دننک

.. ؟ مینک هبوت  زامن ، كرت  دننام  یناهانگ  زا  هنوگچ   _ 79

؟ دراد یلحارم  هچ  هبوت  مینک ؟ هبوت  زامن ، كرت  دننام  یناهانگ  زا  هنوگچ   _ 79

هوالع دیاب  ناسنا  جح ،) هزور و  زامن ، دننام   ) دشاب هتـشاد  هرافک  اضق و  هچنانچ  تسا ، دـنوادخ  قوقح  زا  طقف  هک  یناهانگ  فلا - 
.دزادرپب ار  اهنآ  هرافک  دروآ و  اج  هب  زین  ار  اهنآ  ياضق  كرت ، رب  میمصت  هبوت و  رب 

.تسا یفاک  رافغتسا  هبوت و  طقف  ...و ،) انمتسا  غورد ، لثم  ) درادن هرافک  اضق و  هک  ییاهنآ  ب - 

( ...و نارگید  حرج  لتق و  ای  مدرم ، لاوما  ندرب  نیب  زا  يدزد و  لـثم   ) هدـش لاـمیاپ  مدرم  قوقح  اـهنآ  رد  هک  زین  یناـهانگ  رد  ج - 
.درک لصاح  نتفرگ ، تیلالح  ای  تمارغ  تخادرپ  اب  ار  قح  نابحاص  تیاضر  دیاب  ینامیشپ ، هبوت و  رب  هوالع 

: هبوت لحارم 

نیدب ار  هبوت  لحارم  دوخ ، نانخس  زا  یکی  رد  (ع ) یلع ترضح 
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: دنا هدومرف  رکذ  هنوگ 

.تسا هداد  ماجنا  هتشذگ  رد  هک  یهانگ  زا  يدج  ینامیشپ  لوا _  هلحرم 

.هدنیآ رد  هانگ  نآ  ندرک  كرت  مود _  هلحرم 

(. دناوخب ار  نآ  ياضق  هدناوخن  زامن  رگا  الثم   ) هتشذگ لامعا  ناربج  موس _  هلحرم 

(. تسا یهدب  تخادرپ  نآ  هبوت  تسا ، راکهدب  یسک  هب  رگا  الثم  ) تسا وا  هدهع  رب  هک  یقوقح  در  مراهچ _  هلحرم 

.دنوادخ زا  شزرمآ  بلط  ندرک و  رافغتسا  مجنپ _  هلحرم 

ینامیـشپ و هبوت و  تلاـح  ندـش  ادـیپ  زا  سپ  .تسا  وا  یگدـنز  ناـسنا و  نورد  رد  لّوحت  کـی  هکلب  تسین ؛ ظـفل  کـی  هبوـت  سپ 
: تسا راوازس  لمع  دنچ  دنسپان ، ياهراک  زا  تمادن 

زور نتفرگ  هزور  هدومرف ، رما  نآ  هب  دـنوادخ  هک  حوـصن  هبوـت  : » دـیامرف یم  (ع ) قداـص ماـما  ترـضح  نتفرگ ؛ هزور  زور  هس   _ 1
.(1)« تسا هعمج  هبنش و  جنپ  هبنش ، راهچ 

«. نک لسغ  زیخرب و  : » دومرف دنک ، هبوت  مارح  یقیسوم  ندینش  هانگ  زا  تساوخ  یم  هک  یسک  هب  (ع ) اضر ترـضح  هبوت ؛ لسغ   _ 2
هک نیا  رگم  دنک ؛ هبوت  دوش و  نامیـشپ  سپـس  دشاب _  هک  هزادـنا  ره  دـنک _  یهانگ  هک  يا  هدـنب  تسین  : » دـیامرف یم  (ص ) ربمایپ

وفع و هب  دنوادخ 
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هدجـس ادخ  يارب  نک و  لسغ  زیخرب و  دومرف :  ] دنک هبوت  تساوخ  یم  هک  صخـش  نآ  هب   ] سپـس .دیامرف  یم  عوجر  وا  هب  شزرمآ 
.(1)« امن

تراهط لیـصحت  دزیخرب و  سپ  درک ، یهانگ  هک  يا  هدـنب  ره  :» دـیامرف یم  (ع ) قداص ماما  زامن ؛ تعکر  راهچ  ای  ود  ندـناوخ   _ 3
.(2)« دریذپب ار  شا  هبوت  هک  تسا  ادخ  رب  دیامن ، شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  و  دریگب ) وضو   ) دنک

صوصخ هب   ) هیداجـس هفیحـص  ياهاعد  اصوصخ  تسا ؛ هدش  دراو  (ع ) راهطا همئا  زا  هک  يا  هبوت  ياهاعد  ندـناوخ  رافغتـسا و   _ 4
یعس دشاب و  رکذتم  ار  اهنآ  یناعم  اعد ، ندناوخ  ماگنه  دیاب  ...و  لوا ) تاجانم  صوصخ  هب   ) رشع هسمخ  تاجانم  زین  و  ياعد 31 )

.دشاب یکی  شراتفگ  اب  شلاح  هک  دنک 

؛ دور یم  ـالاب  شلمع  هماـن  دـیوج ، شزرمآ  داـیز  يا  هدـنب  هاـگره  : » دـیامرف یم  (ع ) قداـص ترـضح  رافغتـسا ؛ هبوت و  رارکت   _ 5
.(3)« دشخرد یم  هک  یلاحرد 

عفان بولطم و  تقو  نآ  رد  رافغتسا  دشاب ، اعد  هبوت و  تلاح  هک  یتقو  ره  رد  دنچ  ره   ) رافغتسا يارب  رحـس  تقو  ندرک  رایتخا   _ 6
رافغتـسا هدومرف و  رما  نآ  هب  دیجم ، نآرق  ياج  دنچ  رد  دـنوادخ  دراد و  ناهانگ  زا  ندـش  كاپ  رد  یـصاخ  رثا  رحـس  نکل  تسا ؛)

دروم ار  رحس  رد  ناگدننک 

141 ص :

ج 12. لئاسولا ، كردتسم  . 1 - 1
ص 79. ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 - 2

.اعد باتک  یفاکلا ، . 3 - 3
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.(1)« راحسالاب نیرفغتسملا  و  «: » درامش یم  نایتشهب  اوقت و  لها  تافص  زا  ار  نآ  تسا و  هداد  رارق  دوخ  يانث 

؟ رهظ زامن  ای  میناوخب  هعمج  زامن  دیاب  هعمج ، ياهزور  رد   _ 80

نیا زا  یکی  هک  میّریخم  ینعی  تسا ، بجاو  رییخت  روط  هب  رهظ  زامن  هعمج  زامن  هعمج ، زور  رد  تسا ، تبیغ  رـصع  هک  ام  ناـمز  رد 
.تسا لضفا و  هعمج ، زامن  ندناوخ  یلو  میروآ  ياج  هب  ار  زامن  ود 

زامن هعمج ، زامن  زا  سپ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  نکل  دوش ؛ یم  طقاس  وا  زا  رهظ  زامن  دناوخب ، هعمج  زامن  هک  یسک  نیاربانب 
ناوارف تلیضف  ناحجر و  ياراد  هعمج ، ياهزامن  رد  روضح  رضاح ، نامز  یعامتجا  طیارـش  هب  هجوت  اب  هتبلا  .دروآ  ياج  هب  ار  رهظ 

.تسا

؟ دناسر یم  زامن  هب  یلاکشا  اه ، نخان  يور  كال  ایآ   _ 81

ندیـسر عنام  دراد و  مرج  نوچ  دوش ؛ فرطرب  دیاب  لسغ  وضو و  ماگنه  یلو  درادن ؛ یلاکـشا  زامن  يارب  اه  نخان  يور  كال  ندوب 
اب رگا  یلو  .درادـن  لاکـشا  نآ  اب  ندـناوخ  زامن  دـنزب ؛ كال  وضو ، زا  دـعب  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  .دوش  یم  نخان  اـی  تسوپ  هب  بآ 

.تسا لطاب  ییوضو ، نینچ  اب  زین  زامن  تسا و  لطاب  شیوضو  دریگب ، وضو  كال  دوجو 

142 ص :
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؟ تسا تسرد  وتنام  اب  ندناوخ  زامن  ایآ   _ 82

ار دوخ  لماک  روط  هب  وتنام  اب  رگا  لاـح  .دوش  هدـناشوپ  چـم  اـت  اـهاپ  اـه و  تسد  تروص و  صرق  زج  هب  ندـب  ماـمت  دـیاب  زاـمن  رد 
.درادن یلاکشا  دناشوپب ،

.. ؛ میریذپب ینید  روما  رد  ار  دیلقت  عجرم  رگا   _ 83

؟ تسیچ مکح  میشاب ، هتشادن  لوبق  یسایس  رظن  زا  یلو  میریذپب ؛ ینید  روما  رد  ار  دیلقت  عجرم  رگا   _ 83

: تسا شخب  ود  رب  یسایس  لئاسم 

: دیوگب عجرم  رگا  لاثم  يارب  .دـنک  دـیلقت  زین  لئاسم  نیا  رد  یتسیاب  دـلقم  تروص  نیا  رد  هک  دراد  یهقف  هبنج  هک  يدراوم  فلا - 
.تسا مزال  يوریپ  تروص  نیا  رد  تسا ، بجاو  تاباختنا  رد  تکرش 

( دشاب هتشاد  یسایس  ياه  حانج  زا  یکی  هب  یـشیارگ  دیلقت  عجرم  تسا  نکمم  الثم  ) .درادن یفیلکت  یهقف و  هبنج  هک  يدراوم  ب - 
رد رگید  دـهتجم  تسا و  ملعا  هقف  رد  يدـهتجم  رگا  هک : تسا  نیا  اـجنیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  .تسین  مزـال  تیعبت  تروص  نیا  رد 

.درک دیلقت  دوخ  عوضوم  رد  مادک  ره  زا  ناوت  یم  دیلقت ، رد  ضیعبت  يانبم  ربانب  یسایس ، لئاسم 
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 ... دارفا رایتخا  رد  هدش و  هرداصم  هک  ییاه  لحم  رد   _ 84

نیا رد  ندناوخ  زامن  ایآ  دراد ؟ یتروص  هچ  زامن  هدش ، هتشاذگ  تارادا  ای  دارفا  رایتخا  رد  هدش و  هرداصم  هک  ییاه  لحم  رد   _ 84
؟ تسا حیحص  اه  ناکم 

لحم تروص  نیا  ریغ  رد  درادن ؛ لاکشا  دشاب ، هدش  هرداصم  یعرش ، طباوض  اب  قباطم  طیارش و  عماج  عرش  مکاح  روتسد  قبط  رگا 
.دوش بلج  کلام  تیاضر  دیاب  تسا و  لاکشا 

؟ میتسرفب تاولص  دیاب  زامن  رد  (ص ) ربمایپ مان  ندینش  اب  ایآ   _ 85

.تسین بجاو  تسا و  بحتسم  راک  نیا 

؟ دراد یمکح  هچ  زامن  يارب  اه  هچب  ندرک  رادیب   _ 86

؟ دنراد يا  هفیظو  ردام  وردپ  ایآ 

هکلب زیاج ؛ زامن ، هب  نانآ  نداد  تداع  يارب  نادنزرف  ندرک  رادیب  یلو  تسین ؛ بجاو  رسمه ،) لثم   ) زامن يارب  نارگید  ندرک  رادیب 
.تسا مزال  يدراوم  رد 

؟ مینک دیلقت  دیاب  ارچ   _ 87

؟ دشاب هتشاد  دیلقت  عجرم  کی  درف  ره  دیاب  ارچ 

نودب هک  یناسک  نانادان و  زا  يوریپ  هناروکروک و  دیلقت  زا  دـنک و  یم  لقع  زا  يوریپ  ملع و  هب  توعد  ار  دوخ  ناوریپ  میرک  نآرق 
.دنک یم  یهن  دنیوگ ، یم  نخس  یهاگآ  ملع و 
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: دناد یمن  هسیاقم  لباق  نارکف  هتوک  اب  ار  درخ  تریصب و  لها  تایآ ، زا  یضعب  رد  فلا - 

«. دینک یمن  رّکفت  ایآ  تسا ؟ ناسکی  انیب  انیبان و  ایآ  وگب : « ؛ (1)« َنوُرکَفَتَت الَف  ُریِصَْبلا َأ  یمْعَألا َو  يِوَتْسی  ْلَه  ُْلق   _ » 1

ییانشور اهیکیرات و  ای  دنناسکی ؟ انیب  انیبان و  ایآ  وگب : «؛ (2)« ُروُّنلا ُتاُملُّظلا َو  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  ُریِصَْبلا  یمْعَألا َو  يِوَتْـسی  ْلَه  ُْلق   _ » 2
.»؟ دنربارب

«. دنتسین ناسکی  انیب  انیبان و  و  «؛ (3)« ُریِصَْبلا یمْعَألا َو  يِوَتْسی  ام  َو   _ » 3

.»؟ دنناسکی دنناد  یمن  هک  یناسک  دنناد و  یم  هک  یناسک  ایآ  وگب :  » (4) ؛» َنوُمَْلعی َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْسی  ْلَه  ُْلق   _ » 4

: دنک یم  یهن  تدش  هب  هناروکروک  دیلقت  زا  رگید  یتایآ  رد  ب - 

ائیَـش َو َنوُمَْلعی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َوأ  انَءابآ  ِهیَلَع  انْدَـجَو  ام  اُنبْـسَح  اُولاق  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهَّللا َو  َلَْزنَأ  اـم  یلِإ  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو   _ » 1
ناردپ هچنآ  دـنیوگ : یم  دـییایب ، ش [  ] ربمایپ يوس  هب  هدرک و  لزان  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوش : هتفگ  نانآ  هب  نوچ  و  « ؛ (5) َنوُدَتْهیال

.»؟ دندوب هتفاین  تیاده  هتسناد و  یمن  يزیچ  ناشناردپ  دنچ  ره  ایآ  .تسا  سب  ار  ام  میا  هتفای  نآ  رب  ار  دوخ 

هب نامگ  یلو ]  ] دـننک یمن  يوریپ  نامگ  زا  زج  ناشرتشیب  و  « ؛ (6)« ائیَـش ِّقَْحلا  َنِم  ِینْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  انَظ  َّالِإ  ْمُهُرَثکَأ  ُِعبَّتی  اـم  َو   _ » 2
یمدآ  ] هجو چیه 
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هیآ 16. دعر ، هروس  . 2 - 2

هیآ 19. رطاف ، هروس  . 3 - 3
هیآ 9. رمز ، هروس  . 4 - 4

هیآ 104. هدئام ، هروس  . 5 - 5
هیآ 36. سنوی ، هروس  . 6 - 6
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«. دنادرگ یمن  زاین  یب  تقیقح  زا  ار ]

اهنامگ زا  يرایـسب  زا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  «؛ (1)« ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ارِیثـک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی   _ » 3
«. تسا هانگ  اهنامگ  زا  يا  هراپ  هک  دیزیهرپب 

: دننک لاؤس  ناصصختم  نایاناد و  ملع و  لها  زا  هک  دنک  یم  توعد  شناد  مک  دارفا  زا  نآرق  ج - 

«. دیسرپب ینامسآ  ياهباتک  ناگدنهوژپ  زا  دیناد  یمن  رگا  «؛ (2)« َنوُمَْلعَت ُْمْتنک ال  ْنِإ  ِرکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف   _ » 1

یمارف شوگ  نخـس  هب  « ؛ (3)« ِباْبلَألا اُولوُأ  ْمُه  کـِئلوُأ  ُهَّللا َو  ُمُهادَـه  َنیِذَّلا  کـِئلوُأ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسی  َنیِذَّلا   _ » 2
«. نادنمدرخ نامه  دننانیا  هدومن و  هار  ناشیادخ  هک  دننانیا  دننک  یم  يوریپ  ار  نآ  نیرتهب  دنهد و 

يزرو و درخ  ییاناد ، زا  لاح  نیع  رد  اـما  تسا ؛ هدـش  تمذـم  هناروکروک  دـیلقت  یناداـن و  تلاـهج و  زا  تدـش  هب  تاـیآ ، نیا  رد 
.دننک عوجر  ناصصختم  نایاناد و  هب  هک  هدش  هتساوخ  سانشراک  ریغ  عالطا و  مک  دارفا  زا  هدش و  شیاتس  تریصب 

: هک تروص  نیا  هب  تسا ؛ هدش  تباث  لدتسم و  شناد  لها  هب  هعجارم  دیلقت و  زین  یلقع  رظن  زا 

146 ص :

هیآ 12. تارجح ، هروس  . 1 - 1
هیآ 7. ایبنا ، هروس  . 2 - 2

هیآ 18. رمز ، هروس  . 3 - 3

زامن هرابرد  خساپ  شسرپ و  هد  www.Ghaemiyeh.comدصکی و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13088/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13088/AKS BARNAMEH/#content_note_146_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13088/AKS BARNAMEH/#content_note_146_3
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا یعامتجا  يدوجوم  ناسنا   _ 1

.دراد یناوارف  ياهزاین  دوخ  یعامتجا  یگدنز  رد  وا   _ 2

.تسا دودحم  هاتوک و  ناسنا  رمع   _ 3

، رمع تیدودـحم  اهزاین و  یناوارف  هب  هجوت  اب  یلو  دـنک ؛ نینچ  دـیاب  دزاس ، فرطرب  دوخ  ار  شیاـه  يدـنمزاین  دـناوتب  ناـسنا ، رگا 
دوخ ياه  يدنمزاین  ریاس  رد  .دزاس  عفترم  ار  نارگید  زاین  دوش و  صصختم  يراک  رد  یـسک  ره  دننک و  راک  میـسقت  دیاب  اه  ناسنا 

دـشاب زرواشک  مه  دهاوخب  رفن  کی  رگا  لاثم  يارب  .دیآ  رد  شدرگ  هب  عامتجا  یگدنز و  ياه  خرچ  ات  دنک  هعجارم  نارگید  هب  زین 
مزال صـصخت  ملع و  يریگارف  يارب  تقو  اه  لاس  هک  نارود  نیا  رد  صوصخ  هب  تسا ؛ لاحم  نیا  ...و  کشزپ  مه  رگتعنـص و  مه 

.تسا

فرـص هب  زاین  ثیداحا ، نآرق و  لثم  هیلوا  هلدا  زا  ماـکحا ، ندروآ  تسد  هب  .تسین  انثتـسم  یلک  هدـعاق  نیا  زا  مه  یمالـسا  ماـکحا 
صصختم هربخ و  هتـشر ، نیا  رد  دناوتب  یـسک  ات  تسا  مزال  تقو  لاس  یـس  ات  تسیب  لقادح  ینعی ، دراد ؛ ندش  صـصختم  تقو و 

ار ماکحا  دورب و  رفن  کی  يراید  رهـش و  هتـسد و  ره  زا  هکلب  دننک ؛ ترجه  نانمؤم  همه  تسین  مزال  دومرف : مه  دنوادخ  اذـل  .دوش 
ٌهَِفئاط ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلک  ْنِم  َرَفَن  ـال  ْوَلَف  ًهَّفاـک  اوُرِْفنِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناـک  اـم  َو  : » دـنک ناـیب  ار  لـئاسم  دوخ  موق  يارب  ددرگرب و  دریگ و  ارف 

ْمُهَّلََعل ْمِهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذنِیل  ِنیِّدلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتِیل 
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یمن چوک  يا  هتـسد  ناـنآ ، زا  يا  هقرف  ره  زا  ارچ  سپ  .دـننک  چوک   ] داـهج يارب   ] یگمه ناـنمؤم  تسین  هتـسیاش  و  « ؛ (1)« َنوُرَذْحی
زا  ] نانآ هک  دـشابدنهد  میب  دنتـشگزاب  نانآ  يوس  هب  یتقوار  دوخ  موق  دـننک و  ادـیپ  یهاگآ  نید  رد  دـننامب و ] يا  هتـسد  ات ] دـننک 

.»؟ دنسرتب  ] یهلا رفیک 

بجاو و مارح و  لالح و  نید و  ماکحا  اب  ییانـشآ  يارب  ینعی ، تسا ؛ هربخ  لـها  صـصختم و  هب  عوجر  یعرـش ، ماـکحا  رد  دـیلقت 
عوجر هدرک ) فرص  تایاور  نآرق و  زا  ماکحا  نیا  ندیمهف  رد  ار  يرمع  هک  یملاع  ینعی   ) نآ صصختم  هب  میراد  هفیظو  بحتسم 
نودب ناسنا  ینعی ، هناروکروک ؛ دیلقت  .تسا  شیاتس  دروم  رایـسب  هکلب  تسین ؛ هناروکروک  دیلقت  اهنت  هن  القع  رظن  زا  راک  نیا  .مینک 

: دـنتفگ یم  اهنآ  هب  ناربمایپ  یتقو  هک  ناتـسرپ  تب  لثم  دـنک ؛ يوریپ  یموق  اـی  درف  مسر  هار و  زا  یلقع ، یقطنم و  لـیلد  یهاـگآ و 
؛» دینک یم  هدجسدننک  یمن  فرطرب  امش  زا  مه  يررض  دنرادن و  یعفن  چیه  هک  یگنـس  یبوچ و  ياه  همـسجم  نیا  لباقم  رد  ارچ  »
هک تسا  هناروکروک  دیلقت  نامه  نیا  مینک !! یم  يوریپ  اهنآ  زا  زین  ام  دنداد ؛ یم  ماجنا  ار  نیا  نامناردپ  میدـید  یم  ام  دـنتفگ : یم 
ای دیـشوپ و  ار  یـسابل  ییاپورا  کـی  هک  نیا  درجم  هب  هک  زورما  ناـگدز  برغ  زا  یخرب  لـثم  اـی  .دـنک  یم  در  ار  نآ  قطنم  لـقع و 

!! دننک یم  يوریپ  اهنآ  زا  رکف  نودب  داد ، ماجنا  ار  يراک 
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...ینید ماکحا  رد  دیلقت  عجارم  يارآ  ارچ   _ 88

؟ تسا توافتم  زامن ) لئاسم  دننام  ) ینید ماکحا  رد  دیلقت  عجارم  يارآ  ارچ   _ 88

رد رهام ، صـصختم و  کشزپ  دـنچ  لاـثم  يارب  تسا ؛ جـیار  یعیبط و  يرما  ینف ، ره  ناسانـشراک  ناصـصختم و  نیب  رظن  فـالتخا 
ماکحا رد  طابنتـسا  داهتجا و  .دـننک  یم  زاربا  یفلتخم  ددـعتم و  تارظن  نیعم ، راثآ  اه و  تمالع  اب  صخـشم و  يراـمیب  کـی  دروم 

كرادـم هب  عوجر  زا  دـعب  طیارـش ،) عماج  نادـهتجم   ) ینید روما  ناسانـشراک  ناگربخ و  تسین و  انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  یعرش 
.دنهد یم  ینوگانوگ  ياواتف  دنراد و  یفلتخم  ياه  تشادرب  اهطابنتسا و  لئاسم ، زا  یـضعب  رد  لقع  عامجا و  ّتنـس ، نآرق ، ماکحا 

طیارـش و عماج  دهتجم  نآ  دشاب و  تّجح  ام  يارب  یعرـش ، رظن  زا  وا  ياوتف  هک  دشاب  يدرف  زا  هشیمه  دیلقت  تسا  مزال  ببـس  نیدب 
درک و دـیلقت  تسا ، رت  نییاـپ  یملع  رظن  زا  هک  یـسک  زا  ناوـت  یمن  ملعا ، درف  دوـجو  اـب  .دراد  ار  اوـتف  تیحالـص  هـک  تـسا  مـلعا 

فلاخم هک  دنک  نیقی  هدوب و  رت  کیدزن  طایتحا  هب  وا  ياوتف  هک  درک  لمع  یـسک  لوق  هب  دـیاب  دنـشاب ، يواسم  همه  هک  یتروصرد 
.تسا هدرکن  لمع  نید  روتسد 
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؟ تسا ندوب  درم  دیلقت ، عجارم  ياه  یگژیو  زا  یکی  ارچ   _ 89

؟ تسین درم  نز و  نیب  ضیعبت  نیا  ایآ  دشاب ؟ دیلقت  عجرم  دناوت  یمن  نز  ایآ 

.تسین زیاج  روهشم  ربانب  دننک ، دیلقت  وا  زا  نارگید  هک  نیا  یلو  دنک ؛ لمع  دوخ  ياوتف  هب  دوش و  دهتجم  دناوت  یم  نز 

: زا تسا  ترابع  رما  نیا  لیالد 

.دهد ماجنا  ار  نآ  فلتخم ، ياه  تیدودحم  لیلد  هب  دناوت  یمن  نز ، هک  تسا  يرایـسب  تاطابترا  مزلتـسم  ندوب ، دـیلقت  عجرم   _ 1
روضح لفحم  سلجم و  اه  هد  رد  و  نز ) درم و  زا   ) دنـسرپب هلأسم  وا ، زا  دـنهاوخ  یم  رفن  اـه  هد  يزور  هک  دـینک  روصت  لاـثم  يارب 

.دبای

...و دنزرف  تناضح  یهدریـش ، يرادراب ، هناهام ، تداع  لیبق : زا  تسا ؛ یمـسج  ياه  تیدودحم  ياراد  فلتخم ، لیالد  هب  نز   _ 2
.تسا ینید  عجرم  کی  فیاظو  ماجنا  زا  نز  هدنرادزاب  اعون  لماوع ، نیا 

هنیمز نیا  رد  لاـعف  شقن  ياـفیا  زا  ناـنز  مالـسا ، گـنهرف  هب  هجوـت  اـب  هک  تسا  یعاـمتجا  ییاوـشیپ  یعوـن  دـیلقت ، تـیعجرم   _ 3
.دنروذعم

 ... شور مادک  هب  مرکا  ربمایپ  _ 90

؟ دناوخ یم  زامن  تبون  دنچ  رد  تفرگ و  یم  وضو  ینس ) ای  هعیش   ) شور مادک  هب  مرکا  ربمایپ  _ 90

هیآ اب  هلأسم  نیا  .تسا  هدوب  هعیش  ینونک  يوضو  دننام  هتـشاد و  يدحاو  تروص  نامثع ، تفالخ  ات  ناناملـسم  همه  يوضو  فلا - 
نآرق

150 ص :

زامن هرابرد  خساپ  شسرپ و  هد  www.Ghaemiyeh.comدصکی و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


[ اپ ود  ره   ] نیـشیپ یگدمآرب  ات  ار  ناتدوخ  ياهاپ  رـس و  و  « ؛ (1)« ...ْمکَلُجْرَأ ْمکِـسُؤُِرب َو  اوُحَْـسما  َو  : » دیامرف یم  هک  دراد  قیبطت  زین 
رییغت تلع  .دنیوش  یم  ار  اهاپ  ننـست  لها  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدومرف  رما  اهاپ  رـس و  حسم  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  ...دـینک .» حـسم 

ار ربمایپ  يوضو  وا  .درک  دـیدرت  (ص ) ربمایپ يوضو  یگنوگچ  هب  تبـسن  دوخ ، تفالخ  نارود  طساوا  رد  ناـمثع  هک  دوب  نیا  وضو 
عقاو (ص ) ربمایپ هباحـص  زا  يرایـسب  تفلاخم  دروم  هیـضق  نیا  .دومن  مالعا  تسا ، موسرم  تنـس  لها  نایم  رد  نونکا  هک  یلکـش  هب 

هک دروآ  دوجو  هب  يوج  درک و  غیلبت  ار  نامثع  هویـش  یمالـسا  فلتخم  طاقن  رد  یـسایس  ضارغا  هب  اـنب  يوما  تموکح  نکل  دـش ؛
.تفای جاور  نتفرگ  وضو  هنوگ  نیا  هجیتن  رد  دنتشادن و  ار  مکاح  هاگتسد  شور  اب  تفلاخم  تأرج  هباحص ، زا  یخرب 

رد فالتخا  ببس  .تسین  بجاو  هلأسم  نیا  تنس  لها  هاگدید  فالخرب  یلو  تسا ؛ لضفا  تبون  جنپ  رد  زامن  ندناوخ  املـسم  ب - 
هیآ قالطا  قبط  رب  زین  هدیـسر و  (ع ) تیب لها  همئا  زا  هک  یتایاور  قباطم  اریز  تسا ؛ ماکحا  ذـخا  قیرط  رد  فالتخا  اهزامن ، تاـقوا 

مامت رد  تسا و  باتفآ  بورغ  ات  یعرش  رهظ  لوا  زا  رصع ، رهظ و  زامن  تقو  لیللا ،» قسغ  یلا  سمشلا  كولدل  هالصلا  مقَا   » هفیرش
تلیـضف تقو  کی  رـصع ، رهظ و  زا  کی  ره  يارب  اما  .تسا  زیاج  هلـصاف  اب  ای  مه  رـس  تشپ  رـصع  رهظ و  زامن  ندـناوخ  تقو ، نیا 

، نامز نآ  رد  زامن  ندناوخ  هک  تسه 
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دسرب و شدوخ  متفه  ود  هزادنا  هب  رهظ  زا  دعب  صخاش  هیاس  هک  یتقو  ات  تسا  رهظ  لّوا  زا  رهظ ، زامن  تلیضف  تقو  .تسا  بحتسم 
رهظ زامن  رهظ و  هلفان  رهظ ، لوا  رد  یسک  رگا  .دوش  هفاضا  شدوخ  هزادنا  هب  صخاش  هیاس  هک  تسا  یماگنه  رـصع ، تلیـضف  تقو 
زامن تروص  ود  ره  هب  (ص ) ربمایپ تایاور ، ساسا  رب  تسا  ینتفگ  .دناوخب  ار  نآ  هلفان  رصع و  زامن  هلصافالب  تسا  رتهب  دناوخب ، ار 

.تسا هدناوخ 

؟ دندرک یم  هدجس  رهم  هب  مدرم  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  ایآ  _ 91

: تسا هتسیاب  هتکن  دنچ  هب  هجوت  هطبار  نیا  رد 

ياوه رثا  رب  هک  ناتسبات  رد  درک و  یم  هدجـس  یبنلادجـسم  فک  هسام  كاخ و  رب  (ص ) ربمایپ ینـس ، هعیـش و  تایاور  ربانب  مکی _ 
.دومن یم  هدجس  ریصح  رب  دش  یم  نازوس  مرگ و  رایسب  هسام  كاخ و  ناتسبرع ،

یم زین  (ص ) ربمایپ دوخ  هک  نانچ  درک ؛ لمع  عراش  لعف  لوق و  ساسارب  دیاب  نآ ، طیارش  ازجا و  رد  تسا و  یفیقوت  تادابع  مود _ 
رب یهقف  رظن  زا  نیاربانب  دیناوخب .» زامن  زین  امـش  مناوخ ، یم  زامن  نم  دینیب  یم  هک  ناس  نآ  « ؛» یلـصا ینومتیأر  امک  اّولـص  : » دیامرف

.تسین زیاج  هدجس  تسا ، هدرک  هدجس  نآ  رب  (ص ) ربمایپ هک  هچنآ  ریغ 

هک تسا  تیاور  رد  تسا و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  لـماک  عوشخ  عوضخ و  نآ و  تاـقلعتم  اـیند و  زا  ندـیرب  هدجـس  ساـسا  موس _ 
هنوگ نیا  رب  سپ  .دراد  رایسب  قلعت  دوخ  ياه  یندیشوپ  اه و  یندروخ  هب  ناسنا 
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.دراد یپ  رد  ار  تاقلعت  لایما و  زا  نتسج  يرود  عضاوت و  شنرک و  نیرتشیب  ندییاس ، كاخرب  یناشیپ  تسین و  اور  هدجس  روما 

ار كاخ  رب  هدجس  هک  تسا  يا  هلیسو  رهم  تسا و  كاخ  رب  هدجس  نامه  كالم  هکلب  درادن ؛ تیعوضوم  هعیـش  دزن  رهم  مراهچ _ 
.دزاس یم  ناسآ  لهس و  ناکم  ره  اج و  ره  رد 

رد یلازغ  دـمحم  هک  نانچ  مه  دـنا ؛ هداد  رارق  دـیکأت  دروم  ار  كاخ  رب  هدجـس  زین  تنـس  لها  ناـفراع  هتـسجرب و  ناـملاع  مجنپ _ 
یهاگآان و يور  زا  هلأسم ، نیا  اـب  تنـس  لـها  زا  یخرب  تفلاـخم  نیارباـنب  .تسا  هداـهن  تشگنا  هلأـسم  نیا  رب  مولعلاءاـیحا  باـتک 

نیا رد  تسه ، یلاکشا  رگا  تسا و  لضفا  كاخ  رب  هدجس  زین  نانآ  هتسجرب  ناملاع  یهقف و  عبانم  رظن  زا  تسا و  هنالهاج  تابّصعت 
.دننک یم  هدجس  ...و  تکومو  شرف  یتح  يزیچ  ره  رب  تنس  لها  (ص ،) ربمایپ تنس  فالخرب  ارچ  هک  تسا 

؟ دراد یتلیضف  هچ  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  _ 92

دجـسم رد  ار  زاـمن  هک  هدـش  ناوارف  دـیکات  تاـیاوررد  .دراد  يداـیز  رایـسب  باوـث  تعاـمج  هب  اصوصخمدجـسم  رد  زاـمن  فـلا - 
.دیناوخب

هب ناکم ، نیا  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  يراذـگ  مان  نیا  زار  . (1) تسا هدش  دای  هللا » تیب   » ناونع هب  دجسم  زا  مالـسا  گنهرف  رد  ب - 
يوس
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رد ار  وا  دـشوک  یم  یـسک ، نتفای  يارب  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  .دنراپـسب  هر  وا  يوس  هب  هناصلاخ ، تدابع  اـب  دـنیوج و  بّرقت  دوبعم 
يا هناخ  ار  هبعک  میرک ، نآرق  ور  نیمهزا  .تفاتش  تسا  وا  هناخ  هک  دجسم  هب  دیاب  زین  ادخ  رضحم  هب  ندیـسر  يارب  دبایب ؛ شا  هناخ 

يارب هـک  يا  هناـخ  نیتـسخن  تـقیقح ، رد  « ؛ (1)« َهَّکَِبب يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِـضُو  ٍتـَْیب  َلَّوَأ  َّنِإ  : » دــیامرف یم  ، هدروآ رامــش  هـب  مدرم  يارب 
هژیو دـجاسم  و  « ؛» (2) ادَـحَأ ِهَّللا  َعَـم  اوُعْدَـت  ـالَف  ِهَِّلل  َدِـجاسَْملا  َّنَأ   » و تسا » هکم  رد  هک  تسا  ناـمه  هدـش ، هداـهن  مدرم ،  ] تداـبع ]

«. دیناوخم ادخ  اب  ار  سک  چیه  سپ  تسادخ ،

شتسرپ تدابع و  ناکم  نآ ، زا  دارم  یناعم ، زا  یکی  رد  .دنا  هدرک  رکذ  انعم  راهچ  هفیرـش ، هیآ  رد  دجاسم »  » هملک هرابرد  نارـسفم 
نوعلم « ؛» دجـسملا رقوی  مل  نم  نوعلم  نوعلم  :» تسا هدومرف  دوخ  نارای  هب  باطخ  (ع ) مشـش ماما  .تسا  هدش  هتـسناد  ناناملـسم  هاگ 

«. درامشن گرزب  ار  دجسم  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا ،

«. دینکن تدابع  وا  زج  ار  یـسک  نآ  رد  سپ  تسا ، دنوادخ  نآ  زا  دـجاسم  : » دـیامرف یم  هتـسناد ، گرزب  ار  دجـسم  قح  نآرق  ج - 
، دندرک تیاکش  ادخ  هب  دنوش ، یمن  رضاح  نآ  رد  هک  دوخ  ناگیاسمه  زا  هتـسد  نآ  هب  تبـسن  دجاسم  : » دیامرف یم  (ع ) قداص ماما 

اهنآ زا  ار  یتلادع  نانآ ، نایم  رد  درک و  مهاوخن  لوبق  نانآ  زا  مه  ار  زامن  تعکر  کی  مسق ! ملالج  تزع و  هب  دومرف : قح  ترضح 
.مزاس یمنراکشآ 
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«. دنتسین نم  هیاسمه  تشهب  رد  دوش و  یمن  نانآ  لماش  نم  تمحر 

دنک و یم  دزشوگ  ناشهاگ  شتسرپ  دجاسم و  لابق  رد  ار  ناناملسم  نیگنـس  هفیظو  هک  تسا  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  تایآ و 
(1) .دراد یم  رذح  رب  ادیدش  دجاسم ، هب  ییانتعا  یب  زا 

؟ تسا ناذا  ءزج  تیالو  هب  تداهش  ایآ  _ 93

؟ دنتفگ یم  هماقا  ناذا و  رد  ار  تیالو  تلاسر و  هب  تداهش  (ع ) یلع ترضح  و  (ص ) ربمایپ ایآ 

خیرات رد  يدایز  دهاوش  لیلد و  هلأسم  نیا  .دنتفگ  یم  مه  نامز  نآرد  هدوب و  ناذا  ءزج  لوا  زا  هللا » لوسر  ادمحم  نا  دهـشا   » هلمج
همه لئاسملا  حیضوت  هلاسر  رد  هک  نانچ  هللا » یلو  ایلع  نا  دهشا   » هلمج اما  .دنراد  رظن  قافتا  نآ  رب  نیملـسم  همه  دراد و  ثیداحا  و 

حرطم یمسر  تروص  هب  (ع ) یلع ترـضح  تماما  تیالو و  زونه  ربمایپ  نامز  رد  عبطلاب  .تسین  زامن  هماقا  ناذا و  ءزج  هدمآ  عجارم 
شیپ بولطم  رکذ  کـی  ناونع  هب  ار  هلمج  نیا  (ع ،) ناـنمؤم ریما  تیـالو  تیمها  لـیلد  هب  اـم  هتبلا  .دوـش  هتفگ  هلمج  نیا  هک  هدوـبن 

.دشاب حرطم  هعماجرد  هراومه  توبن ، هار  همادا  ناونع  هب  مه  تماما  ات  مییوگ  یم  ناذا  رد  دنوادخ ،

رد ترضح  نآ  نأش  یلو  دنداتسرف ؛ یم  زین  تاولص  هداد و  تلاسر »  » هب تداهش  ناذا  رد  ای  زامن و  رد  زین  (ص ) ربمایپ تسا  ینتفگ 
(ص) دمحم تلاسر  ادخ و  هب  نموم  درف  کی  نأش  تاولص ، نیا  يادا 
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رب زامن  رد  زین  ام  یلو  تسین ؛ اور  ام  يارب  يراک  نینچ  .دتسرفب  تاولص  زین  شدوخ  رب  هک  درادن  يداریا  چیه  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوب 
«. نیحلاصلا هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا  : » مییوگ یم  میهد و  یم  مالس  نامدوخ 

ار اـهنآ  (ص ) ربماـیپ هداد و  تداهـش  زین  (ع ) یلع تیـالو  هب  ناذا  رد  رذوبا  ناملـس و  عادولا ، هجح  زا  سپ  تسا : هدـمآ  یتـیاور  رد 
.(1) درک قیوشت 

.دنا هداد  تداهش  (ع ) یلع ترضح  تیالو  هب  (ص ) ربمایپ نامز  رد  ناناملسم  زا  يا  هدع  تیاور ، نیا  ساسا  رب 

؟ دتسرف یم  تاولص  شدوخ  رب  زامن  رد  (ص ) ربمایپ ارچ  _ 94

: دوش یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  لاؤس  نیا  اب  هطبار  رد 

زین زامن  راکذا  لامعا و  زا  یکی  و.دروآ  ياج  هب  تسا ، هدومرف  رما  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  ار  زامن  دوب  فظوم  (ص ) ربمایپ فلا - 
يواسم یهلا  ماکحا  رد  مدرم  رگید  و  (ص ) ربمایپ ساسا  نیا  رب  .درک  یم  لمع  ناناملـسم ، ریاس  لثم  (ص ) ربماـیپ هک  تسا  مالـس » »

.دنا

ادخ و «؛ (2)« امِیلْسَت اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  : » دیامرف یم  زین  دیجم  نآرق  ب - 
«. دیهن ندرگ  یبوخب  شنامرف  هب  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  .دنتسرف  یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتشرف 
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مالس و ادخ  ربمایپ  ناونع  هبدوخ  رب  هک  تسا  رتالوا  نارگید  زا  تسا و  ناگدنروآ  نامیا  نیلوا  نانمؤم و  سأر  رد  دوخ  (ص ) ربمایپ
رب شراگدرورپ  بناج  زا  هچنادب  ادخ ]  ] ربمایپ « ؛ (1)« ...ِهِّبَر ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  .دتـسرفب  دورد 
زین ترـضح  نآ  دوخ  لماش  یلبق  هیآ  تسا و  نمؤم  دوخ  (ص ) مرکا لوسر  هک  ییاجنآ  زا  تسا .» هدروآ  نامیا  تسا  هدـش  لزان  وا 

.دوب دوخ  رب  دورد  تاولص و  نداتسرف  هب  فظوم  نیاربانب  دنتسرفب  تاولص  ربمایپ  هب  دهد  یم  روتسد  نانمؤم  هب  هکدوش  یم 

دراوم نیا  رد  ادخ و  هداتـسرف  ناونع  هب  یقوقح  تیـصخش  کی  دراد و  مدرم  رگید  دـننام  یقیقح  تیـصخش  کی  (ص ) ربمایپ ج - 
.دنراذگب مارتحا  هتـشاد و  ساپ  دـیاب  همه  ار  (ص ) ربمایپ یقوقح  تیـصخش  تلاسر و  ماقم  ینعی ، تسا ؛ توافتم  تایثیح  تاهج و 

.تسین ءانثتسم  هفیظو  نیا  زا  زین  (ص ) ربمایپ یقیقح  تیصخش  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  نانچ  زا  هلأسم  نیا 

؟ دنتسه وضو  عنام  مرک  ای  راکدوخ  رهوج  ایآ   _ 95

.تسین حیحص  وضو  تروص  نیا  رد  تسا و  وضو  ياضعا  هب  بآ  ندیسر  عنام  دشاب ، هتشاد  مرج  رگا 
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؟ تسا زیاج  زامن  نتسکش  یعقاوم  هچ  رد   _ 96

: تسا زیاج  زامن  نتسکش  دروم  دنچ  رد 

؛ یلام ررض  ای  یناج  ررض  زا  يریگولج  يارب   _ 1

؛ تسا هدرک  شومارف  ار  هماقا  ناذا و  هک  دمهفب  لوا  تعکر  عوکر  زا  لبق  رگا  هماقا  ناذا و  نتفگ  يارب   _ 2

زامن نتـسکش  نودب  وا  بلط  نتخادرپ  دراد و  تعـسو  زامن  تقو  دـنک و  هبلاطم  ار  دوخ  بلط  زامن  طسو  رد  راکبلط  هچ  نانچ   _ 3
؛ دهدب ار  وا  بلط  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  تسین ، نکمم 

دیاب تسا  یقاب  زامن  تقو  رگا  هدوب ؛ سجن  لبق  زا  دجـسم  دیمهف  ای  دـش ، سجن  دجـسم  زامن  نیب  رد  رگا  دـنا : هتفگ  زین  یخرب   _ 4
.دناوخب ار  زامن  هرابود  دنک و  ریهطت  ار  دجسم  دنکشب و  ار  زامن 

! تسین مزال  اعقاو  اهنآ  زا  یضعب  تسا و  تخس  رایسب  هدش ، هدروآ  زامن  ماکحا  رد  هک  یلئاسم  نم  رظن  هب  - 97

ظفلت هب  يزاین  هچ  دنک ، یم  تبحـص  دوخ  يادخ  اب  بلق  روضح  اب  ناسنا  یتقو  درادن ، یموزل  تاملک  حیحـص  ظفلت  لاثم  ناونع  هب 
؟ تسا تاملک 

یتاملک اج ، همه  رد  مه  كالم  دوش و  یم  ضوع  تاملک  یناعم  دشاب ، طلغ  تئارق  رگا  .تسا  زامن  تحص  طرـش  حیحـص ، تئارق 
هک تسا 

.دوش یم  ظفلت 

يداضتم يانعم  فرح ، کی  ای  تکرح  کی  رییغت  اب  تاملک  یهاگ 
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روط نیمه  زین  رگید  تاملک  زا  يرایسب  .دنراد و  توافتم  يانعم  ود  نیـس »  » اب دمـس »  » و داص »  » اب دمـص »  » لاثم يارب  .دنک  یم  ادیپ 
بلق روضح  رگا  لاح  .تسا  رتشیب  زامن  لامک  دشاب ، رتشیب  بلق  روضح  هچره  تسا و  زامن  لامک  طیارش  ءزج  بلق  روضح  .دنتسه 

.دوش یمن  بترتم  زامن  نیا  رب  يرثا  چیه  دناوخب ،) طلغ  ادمع  ار  تاملک  ای  دشاب  هتشادن  وضو  ًالثم   ) دشاب لطاب  زامن  یلو  دشاب ؛

رد .دهاوخ  یمن  اضف  ذغاک  گرب  کی  زا  رتشیب  زامن ، بجاو  راکذا  یمامت  تسین ! تخس  دیا ، هتشون  امش  هک  ردق  نآ  عوضوم  سپ 
یتخس راک  رکذ  هیآ و  دنچ  حیحص  يریگدای  دنریگب ؛ ارف  موس  مود و  نابز  يردام ، نابز  زا  ریغ  دننک ، یم  یعـس  مدرم  هک  يرـصع 

: هک تسا  نیا  لاؤس  اما  .دریگب  ارف  یتسرد  هب  ار  اـهنآ  دـناوت  یم  نیرمت ، یکدـنا  اـب  يداوس  مک  اـی  داوس و  یب  درف  ره  هکلب  تسین !
؟ دناوخ حیحص  دیاب  ارچ 

: تسا هتسیاب  هتکن  دنچ  هب  هجوت  خساپ  رد 

.دشاب يا  هیاپ  دنلب  ماقم  ربارب  رد  رگا  هژیو  هب  تسا ؛ نآ  ندناوخ  حیحص  ینتم ، ره  ندناوخ  رد  ییالقع  لصا  مکی _ 

زا درف  هک  يا  هنوگ  هب  ظافلا  ندرک  ادا  ای  ساوسو  دـح  رد  هن  هتبلا  تسا ؛ درف  رتشیب  هجوت  زکرمت و  هناشن  ندـناوخ ، حیحـص  مود _ 
.دوش جراخ  فراعتم  یعیبط و  تلاح 

اب سک  ره  هکلب  دنام ؛ دهاوخن  یقاب  نآ  راکذا  زامن و  زا  يرثا  مک  مک  دناوخب ، دهاوخ  یم  روج  ره  سک ، ره  دـشاب  انب  رگا  موس _ 
دوخ هقیلس 
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.دنربب نیب  زا  ار  نآ  راکذا  زامن و  تقیقح  اسب  هچ  هدرک و  يراکتسد  نآ  رد 

رهاظ یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  اه  نیماتیو  زا  راشرـس  بوخ و  ییاذـغ  هدام  رگا  دـنراد ؛ ریثات  رگیدـکی  رد  نطاب  رهاظ و  مراهچ _ 
ياوتحم مه  دراد و  دوجو  يرهاظ  ياه  ییابیز  مه  تعیبط ، رد  .دنک  یمن  ادـیپ  لیامت  اذـغ  نآ  هب  ناسنا  عبط  دـشاب ، هتـشادن  یبوخ 

مظنم رهاظ  یتسیاب  زین  زامن  .دنتـسه  بسانم  ینغ و  الماک  صاوخ  رظن  زا  مه  دنراد و  باذـج  ابیز و  يرهاظ  مه  اه  هویم  الثم  ینغ ؛
.دشاب طیارش  رگید  بلق و  روضح  يونعم ، ياوتحم  ياراد  نآ  رب  هوالع  دشاب و  هتشاد  حیحص  و 

.دراد دوخ  صاخ  ياه  تمکح  مه  تسا و  ناسآ  مه  ندناوخ ، حیحص  نیاربانب 

؟ دراد يا  هدیاف  هچ  تسیچ و  يارب  وضو  ماگنه  ياهاعد  ندناوخ  _ 98

َنِم ِیْنلَعْجا  َنِیباَّوَّتلا َو  َنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُـهَّللا  ِهَّللاـِب  ِهَّللا َو  ِمِْـسب  : » دـیوگب تـسد ، هـب  نـتخیر  بآ  عـقوم  ناـسنا  تـسا ، بحتـسم  فـلا - 
«. َنیِرِّهَطَتُْملا

«. ُهوُجُْولا ِهِیف  ُّضَْیبَت  َمْوَی  یِهْجَو  ْدِّوَُست  َال  ُهوُجُْولا َو  ِهِیف  ُّدَوْسَت  َمْوَی  یِهْجَو  ْضَِّیب  َّمُهَّللا  :» دیوگب تروص  نتسش  عقوم 

«. اریِسَی اباَسِح  ِیْنبِساَح  يِراَسَِیب َو  ِناَنِْجلا  ِیف  َْدلُْخلا  ِینیِمَِیب َو  ِیباَتِک  ِینِطْعَأ  َّمُهَّللا  : » دیوگب تسار  تسد  نتسش  عقوم 

ِتاَعَّطَقُم ْنِم  یِّبَر  َِکب  ُذوُعَأ  یُِقنُع َو  َیلِإ  ًَهلُوْلغَم  اَْهلَعْجَت  اـَل  يِراَـسَِیب َو  ِیباَـتِک  ِینِطُْعت  اـَل  َّمُهَّللا  : » دـیوگب پچ  تسد  نتـسش  ماـگنه 
«. ِناَریِّنلا
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«. َكِْوفَع َِکتاَکََرب َو  َِکتَمْحَِرب َو  ِینِّشَغ  َّمُهَّللا  : » دیوگب رس  حسم  عقوم  و 

«. ِماَرْکِءْالا ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی  یِّنَع  َکیِضُْری  امَِیف  ِییْعَس  ْلَعْجا  ُماَْدقَءْالا َو  ِهِیف  ُّلِزَت  َمْوَی  ِطاَرِّصلا  یَلَع  ِیْنتِّبَث  َّمُهَّللا  : » دیوگب اهاپ  حسم  تقو 

تـسیاب یم  تسا و  راکذا  اهاعد و  هلأسم  دوش ، تاعارم  وضو  ماگنه  دـیاب  هک  يروما  زا  دـسیون : یم  هراب  نیا  رد  لحار  ماـما  ب - 
اریز دـشاب ؛ بدأتم  تسا ، لمع  لاح و  اب  بسانم  هدیـسر و  عراش  فرط  زا  هک  ییاهاعد  راکذا و  هب  لاعفا ، لاوحا و  عیمج  رد  ناسنا 

يارب هر ) ) سوواط نب  دیـس  هک  يا  هیعدا  زا  هنیمز  نیا  رد  ناوت  یم  هک  تسا  يورخا  روما  روآدای  تکرب و  ظفح و  هیاـم  هیعدا ، نیا 
.(1) درب مان  هتشاد ، نایب  لاوحا  لامعا و  زا  یضعب 

يوس هب  سپ  يریگب ، وضو  یتساوخ  هاگ  ره  تسا : هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  هعیرشلا ، حابصم  باتک  رد  دیامرف : یم  نینچمه 
لـیلد و شدوخ و  اـب  تاـجانم  برق و  دـیلک  ار  بآ  قح ، سدـقا  تاذ  اریز  درادـب ؛ مدـقم  دوـخ  تمحر  هب  ار  وـت  ادـخ  هک  ور  بآ 

مه ار  يرهاظ  تاساجن  نینچمه  .دزاس  یم  كاپ  ار  ناگدـنب  هاـنگ  وا ، تمحر  زین  تسا و  هداد  رارق  دوخ  تمدـخ  طاـسب  ياـمنهار 
هب مه  هنوگ  نامه  هدـینادرگ ؛ هدـنز  بآ  اب  ار  ییایند  ياه  تمعن  زا  يزیچ  ره  قح ، سدـقا  تاذ  هک  نانچمهو  دـنک  یم  كاپ  بآ 

هداد رارق  تاعاط  هب  ار  اه  لد  یگدنز  تایح و  دوخ  تمحر  لضف و 
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یمن نامیا   ] مه زاب   ] ایآ میدروآ ؟ دـیدپ  بآ  زا  ار  يا  هدـنز  زیچ  ره  و  « ؛ (1)« َنُونِمُْؤی الَف  ٍّیَح َأ  ٍءْیَـش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَجَو  : » تسا
.(2) دوش یم  عوضخ  قح و  هب  هجوت  بلق و  روضح  ثعاب  زامن  تامدقم  تابحتسم  بادآ و  تیاعر  سپ  دنروآ .»؟

هجوتم ار  وا  دـنک و  یم  داـجیا  درف  ناور  رد  هدـنزاس  تبثم و  ینیقلت  وضو ، ماـگنه  اـهاعد  نیا  نیماـضم  هب  هجوت  هک  نیا  رب  هوـالع 
یم روآدای  ناسنا  هب  اهاعد  نیا  هک  ینیوانع  تسرهف  .دـنادرگ  یم  تسا ، وا  راظتنا  رد  تمایق  رد  هک  یتشونرـس  وضع و  ره  تیلؤسم 

: زا تسا  ترابع  دوش ،

هبوت  _ 1

یکاپ تراهط و   _ 2

( تبقاع ءوس  تبقاع و  نسح  ) تمایق ییور  هایس  ییور و  دیفس   _ 3

تمایق ياه  هنحص  خزود و  شتآ   _ 4

دنوادخ تاکرب  تمحر و   _ 5

نآ رب  تابث  طارص و  لپ   _ 6

دنوادخ تیاضر   _ 7
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.. ؛ منز یم  فرح  ادخ  اب  هک  مناد  یم  زامن  رد  _ 99

اب يردام  نابز  زکرمت و  اب  نآ  ياج  هب  دوش  یمن  ایآ  يرارکت ، تاملک  اـب  یلو  منز ؛ یم  فرح  ادـخ  اـب  هک  مناد  یم  زاـمن  رد  _ 99
؟ دز فرح  ادخ 

دنریگ و یم  رارق  فص  کی  رد  هک  یتیعمجاریز  تسا ؛ مالـسا  نید  ندوب  یناهج  ياه  هناشن  زا  یکی  یبرع  هب  زامن  ندناوخ  فلا - 
يردام نابز  رب  هوالع  ینعی ، دننک ؛ مهافت  نآ  هلیسو  هب  هک  دنشاب  هتشاد  يدحاو  نابز  دنریزگان  دننک ، یم  تیلاعف  يدحاو  ههبج  رد 

رد روشک  کی  تروص  هب  ایند  ات  دـندقتعم : نارکفتم  زا  يا  هدـع  زورما  .دنـشاب  هتـشاد  مه  یناهج » یمومع و  نابز   » کـی یلحم ، و 
اهنآ زا  یکی  هک  دنا  هدرک  هئارا  ییاه  همانرب  دوش ، ققحم  عوضوم  نیا  هک  نیا  يارب  .دید  دنهاوخن  تداعس  يور  ناهج  مدرم  دیاین ،

.تسا یگناگی  هناشن  تدحو و  زمر  نابز  کی  هب  زامن  ندناوخ  سپ  .تسا  یناهجو  یللملا  نیب  نابز  کی  ندمآ  دوجو  هب 

رثارب هک  ساـسا  یب  بلاـطم  تاـفارخ و  هب  ندـش  هتخیمآ  فیرحت و  دربتـسد  زا  ار  نآ  نّیعم ، تروص  کـی  هب  زاـمن  ندـناوخ  ب - 
یمالسا تدابع  نیا  حور  هلیسو  نیا  هب  دراد و  یم  نوصمدهد  یم  خر  رگید  ياه  نابز  هب  نآ  همجرت  ماگنه  دراو  ریغ  دارفا  هلخادم 

یم هچ  دوخ  يادخ  اب  دنادب  دشاب و  انشآ  دوخ  ینید  نابز  اب  ییاناوت ، ردق  هب  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  اهتنم  .دنام  یم  رت  ظوفحم 
ار نآ  تسا  نکمم  هک  تسا  ناسآ  هداس و  يردق  هبدوش  یم  هصالخ  باتک  هحفص  کی  رد  هکزامن  همجرت  نتفرگدای  اقافتا  .دیوگ 

.دریگب دای  رمع ) مامت  يارب   ) تعاس کی  رد 
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دحاو و هلبق  يوس  هب  زامن  ددرگ و  یم  بوسحم  یساسا  يانبریز  کی  مالسا ، عورف  لوصا و  مامت  رد  یگناگی  دیحوت و  هلأسم  ج - 
میـشاب و هکم  رد  جح  مسارم  ماگنه  هب  رگا  .تسا  یگنرکی  یتسرپاتکی و  نیا  زا  يا  هنومن  صخـشم ، نابز  کی  هبو  نیعم  تاقوارد 

مه اب  همهو  دنیوج  یم  تکرـش  نآ  رد  ناهج  رـسارس  زا  فلتخم  ياه  تیلم  اهداژن و  زا  ناملـسم  رازه  اهدـص  هک  ار  یتعامج  زامن 
هلمج نیا  نانآ  زا  کی  ره  رگا  لاـح  .میوش  یمانـشآ  روتـسد  نیا  قمع  تمظع و  هب  هاـگ  نآ  مینک ؛ هدـهاشم  ربکا » هللا   » دـنیوگ یم 

.داد یم  يور  نآ  رد  یتشز  جرم  جره و  هچ  تفگ ، یم  دوخ  یلحم  نابز  اب  ار  زامن  راکذا  ریاس  ای  رورپ  حور 

یلصا نوتم  اب  نارازگزامن  رت  قیمع  دنویپ  هجیتن  رد  نابز و  نیا  اب  رتشیب  هچره  ییانـشآ  طابترا و  هلیـسو  دوخ  زامن  ندوب  یبرع  د _ 
گرزب و فراعم  یگداس  هب  دناوتب  هک  درادـن  دوجو  یبرع  زا  ریغ  هب  ینابز  چـیه  هک  نیا  رب  هوالع  .تسا  دـیجم ) نآرق  دـننام   ) نید

یتح نونکات ، مجرتم  نارازه  ياه  شالت  اب  نابز و  دص  زا  شیب  هب  نآرق  ياه  همجرت  اب  هک  يروط  هب  .دنک  هئارا  ار  نآرق  دنمـشزرا 
.تسا هدشن  تفای  میحرلا »  » و نمحرلا »  » يارب یقیقد  لداعم  چیه  هدشن و  همجرت  ینابز  چیه  هب  اقیقد  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » هیآ

تاجانم و دـنوادخ  اب  ینابز  ره  اب  لاح و  ره  رد  دـیناوت  یم  زاـمن ،) ) یمـسر هماـنرب  ینید و  بجاو  نیا  رب  هوـالع  امـش  لاـح  ره  رد 
.دییامن زاین  زار و  دوخ  بوبحم  اب  هناقاتشم ، هناقشاع و  دینک و  وگ  تفگ و 
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..ردام ردپ و  رابجا  هب  یکدوک  رد  ار  شزامن  یسک  رگا   _ 100

، تسا حیحـص  تادابع  نآ  ایآ  تسیچ ؟ شمکح  دشاب ، هداد  ماجنا  ردام  ردپ و  رابجا  هب  یکدوک  رد  ار  شزامن  یـسک  رگا   _ 100
؟ دنک اضق  ار  اهنآ  دیاب  ای 

ندناوخ يرابجا  ای  كرت  تسین و  بجاو  اه ) مناخ  يارب  یگلاس  هن  نادرم و  يارب  یگلاس  هدزناپ  نس  ات  ) یکدوک رد  زامن  ندـناوخ 
هدرب و باوث  دشاب ، هداد  ماجنا  ردام  ردـپ و  رابجا  ای  قیوشت  اب  ار  یتدابع  زامن و  یکدوک  رد  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  .درادـن  اضق  نآ ،

.درادن ناربج  هب  يزاین 

؟ دنتسه ردام  ردپ و  عبات  نطو  دصق  رد  نادنزرف  ایآ  _ 101

عبات ینعی ، تسا ؛ اهنآ  عبات  مه  نطو  رد  دـنک ، یم  یگدـنز  دوخ  ردام  اـی  ردـپ  تلاـفک  تحت  هدـشن و  لقتـسم  هک  یتقو  اـت  دـنزرف 
یم باسح  رفاسم  هداوناخ ، تسرپرس  هک  ییاج  رد  رگید  ترابع  هب  .دنک  لمع  اهنآ  مکح  هب  دیاب  نیاربانب  تسا ؛ شدوخ  تسرپرس 

دناوخب و مامت  ار  زامن  دیاب  تسین و  رفاسم  زین  وا  درادـن ، رفاسم  مکح  تسرپرـس  هک  ییاجرد  دراد و  رفاسم  مکح  مه  دـنزرف  دوش ،
.دریگب مه  هزور 

؟ دراد قرف  ننست  لها  اب  نامز  اوتحم و  رد  نایعیش  ناذا  ارچ  _ 102

دزن .دراد  دوجو  دراوم  نیا  رد  هک  تسا  یفلتخم  تایاور  ماکحا ، ریاـس  ناذا و  زاـمن و  رد  ینـس  هعیـش و  نیب  فـالتخا  دوجو  ّتلع 
زا ار  نید  ماکحا  تنس  لها  یلو  دنتسه ؛ (ص ) ربمایپ تیب  لها  يوبن ، ّتنـس  ادخ و  ماکحا  هب  یـسرتسد  يارب  ربتعم  قیرط  اهنت  هعیش 

سایق و هار 
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بیترت نیمه  هب  هدش  لقن  (ع ) همئا زا  هک  هماقا  ناذا و  تیفیک  .دنروآ  یم  تسد  هب  دنا ، هدرک  لقن  نارگید  هک  یتایاور  ناسحتـسا و 
زین هبترم  ود  ربکا » هَّللا   » زا دـعب  ناذا  رد  دوش و  یم  هتفگ  لمعلاریخ » یلع  یح   » هبترم ود  حـالفلا ،» یلع  یح   » رکذ زا  دـعب  هک  تسا 

رب .دوش  یم  هتفگ  هبترم  کی  هَّللا » ّالا  هلا  ـال   » زاـمن رخآ  ربکا » هَّللا   » زا دـعب  راـب و  ود  ربکا » هَّللا   » هماـقا يادـتبا  رد  و  هَّللا » ّـالا  هلا  ـال  »
.تسا هتفرگ  ماجنا  رمع  روتسد  هب  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » رکذ فذح  دنچ ، یتایاور  ساسا 

زین هدیـسر و  (ع ) موصعم همئا  زا  هک  یتایاور  قباطم  اریز  تسا ؛ ماکحا  ذخا  قیرط  رد  فالتخا  زین  اهزامن ، تاقوا  رد  فالتخا  ببس 
ار زامن  « ؛ (1)« ادوُهْـشَم َناک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  ِْلیَّللا َو  ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َهالَّصلا  ِِمقَأ  : » هفیرـش هیآ  قالطا  قبط  رب 
« تسا ناگتشرف ]  ] روضح اب [ نورقم   ] هراومه حبص  زامن  اریز  ار ، حبـص  زامن  زین ]  ] و راداپرب ، بش  یکیرات  تیاهن  ات  باتفآ  لاوز  زا 
اب ای  مه  رس  تشپ  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  تقو ، نیا  مامت  رد  .تسا  باتفآ  بورغ  ات  یعرش  رهظ  لوا  زا  رصع ، رهظ و  زامن  تقو 

.تسا بحتـسم  تاقوا  نآ  رد  زامن  ندـناوخ  هک  تسا  تلیـضف  تقو  کی  رـصع ، رهظ و  زا  کی  ره  يارب  یلو  تسا ؛ زیاج  هلـصاف ،
تلیـضف دوش و  هفاضا  شدوخ  متفه  ود  هزادنا  هب  رهظ  زا  دـعب  صخاش ، هیاس  هک  یتقو  ات  تسا  رهظ  لّوا  زا  رهظ  زامن  تلیـضف  تقو 

دوش و هفاضا  شدوخ  هزادنا  هب  صخاش  هیاس  هک  تسا  یماگنه  رصع 
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يدایز توافت  سپ  .دناوخب  ار  نآ  هلفان  رصع و  زامن  هلـصافالب  تسا  رتهب  دناوخب ، ار  رهظ  زامن  رهظ و  هلفان  رهظ  لوا  رد  یـسک  رگا 
.دناوخ تقو  هس  رد  ار  اهزامن  هک  تسا  زیاج  هعیش ، هقف  ساسا  رب  طقف  درادن ؛ دوجو  زامن  تاقوا  دروم  رد 

؟ دوش یم  هدناوخ  هنوگچ  تسیچ و  تایآ  زامن   _ 103

: دوش یم  هدناوخ  قیرط  ود  هب  دراد و  عوکر  جنپ  تعکر  ره  هک  تسا  تعکر  ود  تایآ  زامن 

کی هرابود  درادرب و  عوکر  زا  رـس  سپـس  .دور  عوکر  هب  دناوخب و  مامت  هروس  کی  دـمح و  کی  دـیوگب و  ریبکت  تین  زا  دـعب  _ 1
تعکر دزیخرب و  دیامن و  هدجـس  ود  مجنپ  عوکر  زا  ندش  دنلب  زا  دعب  هبترم و  جنپ  ات  دور  عوکر  هب  زاب  .دناوخب  هروس  کی  دـمح و 

.دهد مالس  دناوخب و  دهشت  دروآ و  اج  هب  لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود 

عوکر هب  دناوخب و  ار  نآ  زا  رتشیب  ای  هیآ  کی  دنک و  تمـسق  جنپ  ار  هروس  کی  ياه  هیآ  دمح  ندناوخ  ریبکت و  تین و  زا  دـعب  _ 2
زا شیپ  ات  روط  نیمه  دور و  عوکر  هب  دـناوخب و  ار  هروس  نامه  زا  مود  تمـسق  دـناوخب ، دـمح  هک  نیا  نودـب  درادرب و  رـس  دور و 

لثم مه  ار  مود  تعکر  دنک و  هدجس  ود  نتشادرب  رـس  زا  دعب  دور و  مجنپ  عوکر  هب  نآ  زا  دعب  دیامن و  مامت  ار  هروس  مجنپ ، عوکر 
.دهد مالس  دهشت  زا  دعب  دروآ و  اج  هب  لوا  تعکر 
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: دوش یم  بجاو  زیچ  راهچ  ببس  هب  تایآ  زامن 

دیشروخ نتفرگ   _ 1

هام نتفرگ   _ 2

هلزلز  _ 3

.دنسرتب مدرم  رتشیب  هک  یتروص  رد  خرس ، هایس و  ياهداب  قرب و  دعر و   _ 4

؟ درک دیاب  هچ  دشابن ، هلبق  تخانش  يارب  یهار  رگا   _ 104

هب دـیاب  دـشاب  هتـشاد  هلبق  نامگ  یفرط  هب  هچنانچ  درادـن ؛ هلبق  تخانـش  يارب  يا  هلیـسو  چـیه  تسا و  یلحم  ای  نابایب  رد  ناسنا  رگا 
تهج فرط  راهچ  زا  یکی  تروص  ره  رد  نوچ  دـناوخب ؛ زامن  فرط  راهچ  هب  دـیاب  درادـن ، نامگ  رگا  دـناوخب و  زامن  فرط  نامه 
راهچ هب  ار  رهظ  زامن  لوا  دیاب  دناوخ ، یم  رـصع  رهظ و  زامن  رگا  ًالثم  دناوخب ؛ راب  راهچ  ار  زامن  ره  هک  دنک  هجوت  دیاب  تسا و  هلبق 

.فرطراهچ هبار  رصع  زامن  سپس  دناوخب و  فرط 

؟ تسا مادک  دنک ، یم  لطاب  ار  زامن  هک  ییاه  کش   _ 105

.حبص زامن  تاعکر  دادعت  رد  کش   _ 1

.برغم زامن  تاعکر  دادعت  رد  کش   _ 2

.کی زا  رتشیب  کی و  نیب  تاعکر ، دادعت  رد  کش   _ 3
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.هدجس ود  ندش  مامت  زا  لبق  نآ  زا  رتشیب  ود و  نیب  تاعکر ، دادعت  رد  کش   _ 4

.تسا هدناوخ  تعکر  دنچ  هک  دنادن   _ 5

؟ تفگ دیاب  يرکذ  هچ  تسا و  مادک  رد  نآرق  بجاو  هدجس   _ 106

(، هیآ 37 هروس 41 ،  ) تلّصف هیآ 15 ،) هروس 32 ،  ) هدجـس زا : دـنا  ترابع  هک  دراد  دوجو  بجاو  هدجـس  نآرق ، زا  هروس  راهچ  رد 
(. هیآ 19 هروس 96 ،  ) قلع و  هیآ 62 ) هروس 53 ،  ) مجن

حیحص نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  ای  كاخ  رب  ار  یناشیپ  دور و  هدجس  هب  اروف  دیاب  دینش ، ای  دناوخ و  ار  تایآ  نیا  زا  یکی  یسک  رگا 
هللا الا  هلا  ال  : » زا تسا  ترابع  صوصخم  رکذ  یلو  درادن ؛ لاکـشا  دـیوگب  يرکذ  ره  تسا و  بحتـسم  رکذ  نتفگ  .دراذـگب  تسا ،

«. لیلذلا فیعضلا  كدبع  انا  لب  افکنتسمال  اربکتسمال و  اقرو  اتیدوبع  بر  ای  کل  تدجس  اقیدصت  انامیا و  هللا  الا  هلا  اقح ال  اقح 

هک ییاهزیچ  هلمج  زا  تسا  ینتفگ  .دوش  هدجس  اهنآ  يارب  تسا  بحتـسم  هک  تسا  یتایآ  مه  رگید  ياه  هروس  زا  یـضعب  رد  هتبلا 
يور تسد  هک  نیا  نودـب  ار  رگید  ياه  هروس  رگا  اما  .تسا  هروس  راهچ  نیا  ندـناوخ  تسا ، مارح  تداع  لاـح  رد  نز  بنج و  رب 

.تسین مارح  یلو  دراد  تهارک  هیآ ، تفه  زا  رتشیب  ندناوخ  درادن و  لاکشا  دناوخب  هیآ  تفه  ات  دراذگب ، نآ  طخ 
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.تسا تراهط  تلاح  هب  تبسن  باوث ، تلیضف و  ندوب  رتمک  يانعم  هب  دروم  نیا  رد  تهارک  هتبلا 

؟ ریخ ای  تسا  حیحص  زامن  ایآ  مینادن  ار  تعامج  ماما  تاصخشم  رگا   _ 107

نیا تعامج  ماما  هک  دیناد  یم  رگا  نیاربانب  .دناوخب  حیحـص  ار  زامن  _ 2 دشاب ، لداع  _ 1: دشاب طرش  ود  ياراد  دیاب  تعامج  ماما 
.دیناد یمن  اقیقد  ار  وا  تاصخشم  مسا و  هچ  رگا  درادن ، لاکشا  وا  هب  يادتقا  دراد  ار  طرش  ود 

«. هّللا یلا  ًهبرق  رضاح  زامنشیپ  هب  منک  یم  ادتقا  : » هک دشاب  لکش  نیا  هب  دیاب  امش  تین  هک  تسا  ینتفگ 

؟ میناوخ یمن  هروس  دمح و  تعامج ، زامن  رد  ارچ   _ 108

يرادربنامرف نازیم  تاروتسد  نیا  اب  دهاوخ  یم  دنوادخ  ینعی ، دنیوگ ؛ یم  یناحتما  يدبعت و  روما  حالطصا  رد  ار  لئاسم  هنوگ  نیا 
دروم کی  رد  ور  نیا  زا  .دریذپ  یم  ارچ  نوچ و  نودب  ار  وا  رماوا  هدنب  مادک  هک  دوش  نشور  ات  دـنک  مولعم  شدوخ  هب  تبـسن  ار  ام 
هروس دمح و  مومأم  دنیوگ : یم  مه  تعامج  زامن  رد  .دیناوخب  دنلب  دنا  هدومرف  رگید  ياج  رد  دیناوخب و  هتسهآ  ار  زامن  دنیوگ  یم 

یگنهامه تعامج  زامن  رد  هروس  دمح و  ندـناوخن  هک  نیا  زا  هتـشذگ  .دـیوگب  رکذ  نآ  ياج  هب  تسا  بحتـسم  هکلب  دـناوخن ؛ ار 
لوا تعکر  ود  رد  ماما  مومأم و  نیب  يرتشیب 
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تفگـش .تسا  طبترم  تعامج  حور  اب  عوضوم  نیا  دوش و  یم  تاعارم  زین  يدعب  تاعکر  رد  یگنهامه  نیا  دنک و  یم  داجیا  زامن 
کی هک  هدـش  یحارط  انبم  نیا  رب  دـمح  هروس  ساسا  ییوگ  هکنانچ  دراد  مامت  تبـسانم  تعامج  اب  زین  دـمح  هروس  نیماضم  هکنآ 

اهزامن نیب  رد  نانآ  يادصورـس  دنناوخب ، نیمومأم  ار  هروس  دمح و  دوب  انب  رگا  هکنآ  رگید  هتکن  .دناوخب  ار  نآ  عمج  بناج  زا  رفن 
.تشگ یم  دارفا  زکرمت  نتفر  نیب  زا  تعامج و  مظن  رد  لالتخا  بجوم 

؟ تسیچ اگوی  اب  زامن  قرف  _ 109

یگنهرف و يونعمراثآ ، زا  تسا و  زکرمت  اب  هارمه  شزرو  یعون  افرـص  اـگوی  اریز  تسین ؛ ساـیق  لـباق  اـگوی  اـب  هجو  چـیه  هب  زاـمن 
هب نتـسویپ  هدام و  ناهج  زا  زاورپ  هار  نیرت  لماک  نیرت و  عماج  زامن  هک  یلاحرد  تسا ؛ یهت  ًالماک  یتسه  أدـبم  اب  طابترا  یتیبرت و 

.تسا قلطم  لامجو  لامک  یقیقح و  قوشعم  دوبعم و 

یگنهرف روآ  ماـیپو  یتیبرت  لوصا  هدـنرادرب  رد  میظع و  يرارـسا  یناـعم و  ياراد  زاـمن ، لاـعفا  لاوقا و  ءازجا ، طیارـش ، زا  کـی  ره 
: تسا زیچ  دنچ  هدش  تسردان  هسیاقم  نیا  ثعاب  هچنآ  دسر  یم  رظن  هب  .درادن  دوجو  اگوی  رد  اهنآ ، زا  کی  چیه  هک  دنتسه  صاخ 

يادـیوس رد  زامنو  هتفاین  هار  زامن  يافرژ  هب  نوچ  و  تسین ، ینطاب  بادآ  بلق و  روضح  اب  یقیقح و  ام  ياهزامن  اـبلاغ  هک  نیا   _ 1
خوسر ام  لد 
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! دوش یم  هتشاگنا  ناسکیدنیامن  یم  هباشم  یحطس  شرگن  اب  هک  يرگید  تاکرح  اب  تسا ، هدرکن 

طیارـش ءازجازا و  کی  ره  يورخا  يویند و  یناحور ، یتیبرت ، يونعم ، ياهدـمایپ  میلاعت و  زامن و  حور  رارـسا و  هب  یهجوت  یب   _ 2
.دوش یم  اگوی  نوچ  ییاه  شزرا  هب  ندرب  هانپ  ثعاب  نآ ،

يرازگرکـش شیاین و  تادابع و  يارب  تسا و  ناسنا  ینورد  داعبا  زا  يدـعب  تیوقت  يارب  شزرو  کـی  اـهنت  اـگوی  هک  مینادـب  دـیاب 
.تسین راگدیرفآ 

،... درادن لوبق  ار  هعمج  ماما  هک  نیا  تهج  هب  یسک  رگا   _ 110

؟ ریخ ای  هدرک  یتسرد  راک  دنکن ، تکرش  هعمج  زامن  رد  درادن ، لوبق  ار  هعمج  ماما  هک  نیا  تهج  هب  یسک  رگا   _ 110

زامن اـی  هعمج  زاـمن  ندـناوخ  نیب  صخـش  ره  هعمج  زور  رد  ینعی ، تسا ؛ يرییخت  بجاو  اـملع  رتشیب  ياوتف  هب  هعمج  زاـمن  فلا - 
.دراد يرایسب  باوث  نآ ، ندناوخ  تسین و  اور  رذع  نودب  هعمج ، زامن  رد  تکرش  مدع  هتبلا  .تسا  ریخم  رهظ ،

ادتقا وا  هب  دناوت  یمن  دنادن ، لداع  ار  تعامج  ای  هعمج  ماما  یـسک  رگا  .تسا  تلادـع  تعامج  هعمج و  ماما  طورـش  زا  یکی  ب - 
.درادن یلاکشا  وا  هب  ادتقا  یسایس ،) تهج  هب  ًالثم   ) درادن لوبق  ار  وا  رگا  اما  .دنک 

.دنامن هرهب  یب  باوثرپ  تدابع  نیا  زا  یصخش ، لیالد  هب  دنک و  تکرش  هعمج  ياهزامن  رد  تسا  رتهب  ساسا  نیا  رب 
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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
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EPUB.3
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PDF.5
HTML.6
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GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا
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