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صالخا

باتک تاصخشم 

لوهجم هدنسیون : 
www.ololalbab.com رشان : 

همدقم

رونلا هللا  مسب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دیربب تذل  تسین  نآ  لثم  یتدابع  چیه  هک  رکفت  مان  هب  یتدابع  زا 
دینک رکف  رتقیمع  نید  لئاسم  هب  ار  یتعاس  هنازور  تالاوس  نیا  اب 

دیسر دیهاوخ  هجیتن  هب 
ُرَّکَذَتَی امَّنِإ   » دـینک یم  كرد  ار  هیآ  نیا  یقیقح  يانعم  تسین و  رکفت  لثم  یتدابع  اعقاو  هک  درک  دـیهاوخ  كرد  دـینک  رکف  هنالقاع  رگا 

« ِباْبلَْألا اُولوُأ 

صالخا -1

هراشا

نسحلا مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  . ِِهتَحَلْصَم َلَْضفَأ  ِْهَیلِإ ]  ] ُهَّللا َطَبْهَأ  ِِهتَداَبِع ، َِصلاَخ  ِهَّللا  َیلِإ  َدَعْصَأ  ْنَم  ُماَلَّسلا : اَْهیَلَع  ءاَرْهَّزلا  ُۀَمِطاَف  َْتلاَق 
327 ص : مالسلا ، هیلع  يرکسعلا 

دتسرف یم  وا  يارب  ار  تحلصم  نیرتهب  لاعتم  يادخ  دتسرفب  الاب  لاعتم  يادخ  تمس  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياهتدابع  سک  ره 
رونلا هللا  مسب 

؟ تسیچ صالخا  تقیقح 

صلاخ هدـش  ماجنا  لمع  مه  تین  زا  دـعب  دـیاب  هن  ای  دـنک  یم  هناصلخم  ار  تدابع  تدابع  نداد  ماـجنا  ادـخ  ياـضر  يارب  تین  طـقف  اـیآ 
؟ دشاب

؟  تسیچ لمع  کی  ندوب  صلاخ  كالم  ؟ تسیچ صلاخ  لمع 
ياهریثات دینک  یم  هاگن  یتقو  رخآ  رد  یلو  دـیا  هداد  ماجنا  ار  لمع  کی  یگمه  دـینک  یم  فورعم  هب  رما  ناتناتـسود  زا  رفن  دـنچ  امش و 

تسا توافتم  امش  زا  مادک  ره  صالخا  دهد  یم  ناشن  نیا  دینیب  یم  ار  یتوافتم 

نوعلم ناطیش  ياوغا  صالخا و  -2

ص83-82) «) نیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  »
تیاده دشر و  هار  زا  ار  تناگدنب  همه  تفگ  تفرگ  رارق  لاعتم  يادـخ  نعل  دروم  دـش و  هدـنار  تشهب  زا  هک  نیا  زا  دـعب  نوعلم  ناطیش 

ار تصلخم  ناگدنب  رگم  منکیم  فرحنم 
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؟ دریگب ار  وا  تیاده  دشر و  يولج  دنک و  اوغا  ار  وا  دناوتیمن  نوعلم  ناطیش  هک  تسه  یگژیو  هچ  صلخم  درف  رد 
دنوشیم هتخانش  دنوشیم و  اوسر  دش  صلاخ  فاص و  هک  بآ  دنریگب  یهام  دنناوتیم  دولآ  لگ  بآ  زا  طقف  اهیضعب 

؟ تسناد دولآ  لگ  بآ  نامه  ار  حیحص  رکفت  زا  يرود  کش و  لهج و  دوشیم  ایآ  حیضوت  نیا  اب 
؟ مینک رارف  ناطیش  ياوغا  نیا  زا  میناوتیم  اهنآ  ملع  زا  هدافتسا  نیصلخم و  هب  ندش  کیدزن  اب  تفگ  دوشیم  ایآ 

نوعلم ناطیش  لباقم  رد  نیصلخم  -3

هراشا

ْنَع َو  ْمِِهناـْمیَأ  ْنَع  َو  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتآـَل  َُّمث  ص 83-82 )  ) َنیِـصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َکـِتَّزِِعبَف  »
(« 17- فارعا ) َنیِرِکاش ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِجت  َو ال  ْمِِهِلئامَش 

دنکیم رود  ندوب  رکاش  زا  ار  نیصلخم  زا  ریغ  ادخ  ناگدنب  هک  دنادیم  نیا  ار  تیاده  زا  ندرک  رود  هجیتن  نوعلم  ناطیش 
؟ دنک رود  ندوب  رکاش  زا  ار  اهنآ  دناوتیمن  هک  دناد  یگژیو  هچ  نیصلخم 

مگ وت  زا  رکـشت  يارب  ار  شیاپ  تسد و  یهدب  وا  هب  بآ  ناویل  کی  هک  تسه  افـص  اب  ردـق  نیا  یکی  دـیراد  تسود  ود  امـش  لاثم  يارب 
يرادقم تسا  نکمم  دیراذگب  شیارب  مه  ار  اذـغ  نیرتهب  رگا  هک  دـیراد  مه  تسود  کی  تسا  وت  راک  ناربج  لابند  هب  شا  همه  دـنکیم 

دنکیم شومارف  هدشن  دنلب  هرفس  رس  زا  یلو  دنکب  یسولپاچ 

؟ تسا رکش  اعقاو  قافن  یسولپاچ و  ایر و  اب  رکش  دمح و 

همه هب  دـناوتیم  نآ  اـب  هک  تساـیا  هنیمز  نیرتهب  قاـفن  یـسولپاچ و  اـیر و  هنیمز  هک  دراد  زاـین  هنیمز  کـی  هب  شدوخ  بیرف  يارب  ناـطیش 
دنک رود  ندوب  رکاش  هجیتن و  هب  ندیسر  تیاده و  دشر و  زا  ار  ناسنا  دسرب و  شدوخ  فده 

؟ درادن دوجو  بیرف  يارب  يا  هنیمز  چیه  صلخم  درف  رد  هک  تسین  نیارطاخ  هب  صلخم  ندوب  ظوفحم  ایآ 
؟ تسیچ هدش  هعماج  رد  ایر  قافن و  ندش  ادیپ  ببس  هک  يزیچ  نآ  دنوشیم ؟ قافن  ایر و  لها  درفا  يزیچ  هچ  هب  ندیسر  يارب  دینکیم  رکف 
؟ تسا ناشنیمک  رد  ایر  قافن و  رتشیب  ییابیز و ...  هب  تیصخش  هب  تورث  هب  ماقم  هب  دنهدیم  تیمها  ایند  هب  رتشیب  هک  یناسک  دینکیمن  رکف 

؟ دربب شیپ  لهج  یکیرات  رد  اجک  ات  ار  ام  دناوتیم  ایند  هب  ندیسر  عمط 

صالخا حیبست و  دمح و  -4

هراشا

(160 - 159) تافاصلا « َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ  َنوُفِصَی * اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  »
ادخ صلاخ  ناگدنب  رگم  دنهدیم  تبسن  وا  هب  هک  ییاهزیچ  زا  لاعتم  يادخ  تسا  هزنم  كاپ و 

دمح نیا  زا  ایآ  يدرک  کمک  نم  هب  هک  وربآ  یب  نید  یب  يایح  یب  مدآ  دنکن  درد  تتسد  دیوگیم  امـش  هب  دینکیم  کمک  يدرف  هب  امش 
دنک ضوع  امش  هب  ار  شرظن  امش  زا  رکشت  دمح و  ياج  هب  دینک  یم  وزرآ  ای  دیوشیم  لاحشوخ  ینابز 

؟ تسا هزنم  كاپ و  اهنآ  زا  لاعتم  يادخ  داد و  تبسن  دیابن  لاعتم  يادخ  هب  ار  ییاهزیچ  هچ  ینعی  هللا  ناحبس  مییوگیم  یتقو 

؟ درک دمح  ار  لاعتم  يادخ  ناوتیم  ایآ  اهتبسن  نیا  اب 
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تسناد رود  لاعتم  يادخ  زا  ار  اه و ... یقالخا  دب  اه و  یهاتوک  اهیدب و  همه  دمح  زا  لبق  دیاب 
؟  تسا یهاگن  هچ  لاعتم  يادخ  هب  نانآ  هاگن  رگم  دنا  هدش  انثتسا  نیصلخم  ارچ 

رب ام  لکوت  دـنیوگیم  هناصلخم  دـننکیمن و  هیکت  وا  ریغ  هب  دـنهدیمن و  ییادـخ  تبـسن  لاعتم  يادـخ  ریغ  هب  نانآ  هک  تسین  روط  نیا  اـیآ 
؟ دننادیم اربم  اهیدب  همه  زا  ار  وا  نوچ  دنتسه  وا  رما  میلست  تسا و  رداق  ملاع و  يادخ 

؟ تسین یصالخا  یب  هجیتن  لاعتم  يادخ  ریغ  رب  لکوت  ایآ 

میلس بلق  صالخا و  -5

هراشا

ٌدَحَأ ِهِیف  َْسَیل  َو  ُهَّبَر  یَْقلَی  يِذَّلا  ُمِیلَّسلا  ُْبلَْقلا  َلاَق  ٍمِیلَـس »  ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ  َّلَج « َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ( مالـسلا هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ) ُُهْتلَأَس
ج2، ۀیمالـسإلا ،) ط -   ) یفاکلا .) ِةَرِخْآِلل ْمُُهبُوُلق  َغُْرفَِتل  اَْینُّدلا  ِیف  َدـْهُّزلا  اُوداَرَأ  اَمَّنِإ  َو  ٌِطقاَس  َوُهَف  ٌّکَش  َْوأ  ٌكْرِـش  ِهِیف  ٍْبلَق  ُّلُک  َو  َلاَق  ُهاَوِس 

(16 ص :
« ملاس یلد  اب  دیآ  ادخ  دزن  هک  یـسک  زج  (: » ءارعـش هروس   89  ) لج زع و  ادخ  لوق  ریـسفت  زا  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :
هک یلد  ره  دندومرف : دشابن  شلد  رد  يدحا  ادخ  زج  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  تسا  یلد  نآ  ملاس  لد  دندومرف :

يارب دشاب  غراف  ناشلد  هکنآ  يارب  دندرک  رایتخا  ار  ایند  رد  دهز  میلس  بلق  نابحاص  انامه  تسا و  طقاس  دشاب ، یکـش  ای  یکرـش  نآ  رد 
. ترخآ

؟  کش كرش و  زا  تسا  ملاس  ام  بلق  هزادنا  هچ 

؟ تسیچ ام  یگدنز  رد  ادخ  ریغ  زا  تیعبت  كرش و  اه و  ههبش  اهکش و  نیا  تلع 
یم كرـش  ینامرف و  ان  ههبـشو و  کش  هب  ار  اـم  ناـنآ  زا  ندـنک  لد  میا و  هدـش  اـیند  ياهتذـل  رد  قرغ  مزـال  دـح  زا  شیب  دـینکیمن  رکف 

؟ دناشک
کی اروف  هچب  نیا  داد  مهاوخ  اذغ  وت  هب  ییوگب  غورد  کی  رگا  دـییوگیم  دـیهدیمن  ار  شیاذـغ  زور  کی  دـیراد  هناخ  رد  یکچوک  هچب 

تسا و اذغ  نیمه  دراد  زاین  اذـغ  هب  ادـیدش  شندـب  تسا و  دـشر  لاح  رد  هک  يا  هچب  دوجو  مامت  نوچ  دـسرب  اذـغ  هب  ات  دـیوگیم  غورد 
دنکیم يراکره  نآ  هب  ندیسر  يارب 

؟ دنامیم ینامرفان  كرش و  ههبش و  کش و  يارب  ییاج  ایآ  دشاب  لاعتم  يادخ  يارب  صلاخ  ام  دوجو  مامت  رگا 
؟ دنتسین دامتعا  لباق  دننکیم و  يراک  ره  نآ  يارب  تسایند و  هب  صرح  ناشدوجو  مامت  هچب  لثم  رافک  هک  دینکیمن  رکف 

؟  مینکیم يراک  ره  نآ  هب  ندیسر  يارب  تسا و  ایند  نامدوجو  نازیم  هچ  ام 
؟ تسین ملاس  ان  كاپ و  ان  ام  بلق  هزادنا  نیمه  هب 

دنک ظفح  ار  امهمه  لاعتم  يادخ  هللا  ءاشنا 

نیصلخم ياه  تمعن  -6

ٍسْأَِکب ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  َنِیِلباقَتُم * ٍرُرُـس  یلَع  ِمیِعَّنلا * ِتاَّنَج  ِیف  َنُومَرْکُم * ْمُه  َو  ُهِکاوَف  ٌمُوْلعَم * ٌقْزِر  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َنیِـصَلْخُْملا * ِهَّللا  َداـبِع  اَّلِإ 
-40 تافاص : ) نُونْکَم ٌْضَیب  َّنُهَّنَأَک  * نیِع ِفْرَّطلا  ُتارِـصاق  ْمُهَْدنِع  َو  * َنُوفَْزُنی اْهنَع  ْمُه  َو ال  ٌلْوَغ  اهِیف  ال  َنِیبِراَّشِلل * ٍةَّذـَل  َءاْضَیب  ٍنیِعَم * ْنِم 
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(. 49
دنروآ یم  اهنآ  يارب  هکئالم  دننک  تساوخرد  یقزر  هک  نیا  زا  لبق  تشهب  رد  نیصلخم 

دنهدیم نانآ  هب  مارکا  يور  زا  دنشاب  هتشاد  اهتشا  هک  يزیچ  ره  هب  نیصلخم 
( دنمّعنتم  ) تشهب تمعن  رپ  ياهغاب  رد 

دنا هتسشن  مه  يور  هب  ور  ییاهتخت  رب  دنراد  ناشتسود  هک  یناسک  اب  هک  تسا  نیا  تشهب  گرزب  ياهتذل  زا  و 
دوشیم رضاح  ناشیارب  وس  ره  زا  یتشهب  بآ  زا  اهحدق 

ناگدنشون يارب  شخب  تذل  لالز و  یبآ 
دنوشیم تسم  نآ  زا  هن  تسا و  يداسف  ررض و  نآ  رد  هن 

 ... نایروح ناشیا  شیپ  و 
؟ تسا تمعن  همه  نیا  نآ  هجیتن  هک  دنصلاخ  ییاهزیچ  هچ  زا  نیصلخم 

؟ دزرا یممیتسه  ناشیوزرآ  رد  هک  یگشیمه  تمعن  همه  نیا  نداد  تسد  زا  هب  ایند  ندروآ  تسد  هب  يارب  ایر  قافن و 

تبحم صالخا و  -7

 - ط  ) یفاکلا . ِناَثْوَْألا ِةَداَبِع  ْنِم  ٌءْیَـش  ِهِیف  َْسَیل  ًاـِصلُْخم  ًاـِصلاَخ  َلاَـق :  ًاِملْـسُم » ًاـفِینَح  » َّلَـج َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا :  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ 
ص15 ج2 ؛  ۀیمالسإلا ؛ )

نآ رد  اهتب  یگدـنب  زا  يزیچ  هک  اصلخم » اصلاخ   » ینعی دـندومرف : ًاِملْـسُم  ًافِینَح  لج : زع و  يادـخ  لوق  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دشابن

منهج و تشهب و  میربیم و  تذل  نآ  زا  میراد و  لوبق  ار  تیعبت  نیا  میلاعتم و  يادـخ  عبات  ردـقچ  میدنـسپ  یم  ار  ادـخ  فرح  هزادـنا  هچ 
ندوب كاپ  صلاخ و  هناشن  دامتعا  نیا  میراد ؟ دامتعا  وا  ناتـسود  لاعتم و  يادـخ  هب  هزادـنا  هچ  مینکیم  يراـج  نامیگدـنز  رد  ار  تماـیق 

؟ تسین لاعتم  يادخ  هب  تبحم  هناشن  دامتع  نیا  تسین ؟ ادخ  ریغ  تیعبت  تبحم و  زا  ام  یگدنز 
يادخ يارب  هزادنا  نامه  هب  میهدیم  تیمها  نامیگدنز  رد  لاعتم  يادخ  ریغ  فرح  هب  ردـقچ  تسا  كرـش  راچد  ام  دـئاقع  زا  ینازیم  هچ 

نیا مینکیم  شوگ  ادـخ  ریغ  فرح  هب  ردـقچ  تسادـخ  ریغ  اب  قح  اج  نیا  مییوگیم  میراد و  تسود  ار  ادـخ  ریغو  میلئاـق  کیرـش  لاـعتم 
؟ تسین ادخ  ریغ  هب  تبحم  هناشن  ندرک  شوگ  نیا  تسین ؟ وا  منهج  تشهب و  هدعو  لاعتم و  يادخ  رد  کش  رطاخ  هب  ندرک  شوگ 

دیابن دـشاب  وا  ناتـسود  لاـعتم و  يادـخ  يارب  دـیاب  تبحم  ماـمت  نوچ  تسا  كرـش  لاـعتم  يادـخ  ریغ  هب  نتـشاد  تبحم  نتـشاد و  لوبق 
تسین و تسرد  ادخ  فرح  دنیوگیم  هک  دنتسه  ادخ  نانمشد  ادخ  ریغ  نوچ  مینک  کیرـش  یگدنب  دامتعا و  تبحم و  نیا  رد  ار  نارگید 

( رافک ) مینک هرادا  ار  ایند  دیاب  دشاب  ام  عفن  هب  روط  ره  تسین  ییادخ  دنیوگیم  ای  نیقفانم ) ) درک هرادا  يرگید  روج  دیاب  ار  ایند 

صالخا لباقم  هطقن  -8

(36 فارعألا :  «) نوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اْهنَع  اوُرَبْکَتْسا  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو  »
. دوبدنهاوخ بذعمو )  ) نادیواجنآردودنخزودلهااهنآدندروایندورفنآربرسربکتویشکرسزاوهدرکبیذکتارامتایآهکنانآو

؟  تسیچ صالخا  لباقم  هطقن 
هن میتسرپیم  ار  ادـخ  مه  ام  دـنیوگیم  يا  هدـع  لباقم  رد  میهاوخیم  يرای  وا  زا  طـقف  مینکیم و  تعاـطا  ار  ادـخ  طـقف  دـنیوگیم  نیـصلخم 
رت مهم  نامیارب  ام  هب  ندیسرن  ررض  ایند  تذل  میتسین  ادخ  فرح  لابند  هب  اهاج  یضعب  اهراک  همه  رد  لاح و  همه  رد  اج و  همه  هشیمه و 
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تسا
عقاوم رد  هک  تسا  نیا  نانآ  هناشندـنرادن  لوبق  ار  ادـخ  هار  ناشنطاب  رد  یلو  دنتـسه  اهدـباع  نیرتـالاب  مدرم  نیب  ورهاـظ  رد  مه  يا  هدـع 

هداتـسیا فص  رد  اهرفن  نیلوا  دشاب  نایم  رد  ترهـش  ياپ  هک  ییاج  دننکیم و  رارف  دربن  نادیم  زا  دـشاب  نایم  رد  ناشناج  ياپ  هک  ساسح 
( نیقفانم ) دننادیم تسا  هداد  ناشن  لاعتم  يادخ  هک  یهار  زا  رتالاب  ار  ناشدوخ  هار  دنا و 

دوشب و یلاخ  وا  زا  اهناسنا  نطاب  دوجو و  ات  میـشکب  ریت  اب  ار  ادـخ  میورب و  نآ  يالاب  میزاـسب و  يدـنلب  جرب  دـیاب  دـنیوگیم  مه  يا  هدـع 
( رافک  ) مینک ییادخ  تموکح و  اهناسنا  رب  میناوتب 

؟ دننادیمن لاعتم  يادخ  زا  رتالاب  ار  ناشدوخ  رظن  هدیا و  ار و  ناشدوخ  رفاک  قفانم و  تسیچ ؟ ربکت  تسا  لماک  تعاطا  هک  صالخا 
؟ دنیبب ادخ  زا  رتالاب  ار  شدوخ  روط  نیا  دناوتب  هک  دورب  ورف  يدنسپ  دوخ  ایر و  لهج و  یکیرات و  رد  دیاب  ناسناردقچ  دینکیم  رکف 

دنک ظفح  منهج  یگشیمه  شتآ  زا  ار  ام  لاعتم  يادخ  هللا  ءاشنا 

نیصلخم نیریش  یگدنز  -9

ُهاَنُذُأ ُعَمْسَت  اَِمب  ِهَّللا  َرْکِذ  َْسنَی  َْمل  َو  ُهاَْنیَع  يََرت  اَِمب  ُهَْبلَق  ْلَغْشَی  َْمل  َو  َءاَعُّدلا  َو  َةَداَبِْعلا  ِهَِّلل  َصَلْخَأ  ْنَِمل  َیبوُط   : مالسلا هیلع  یلع  نِینِمْؤُْملا  َریِمَأ 
ص16 ج2 ؛  ۀیمالسإلا ؛ ) ط -   ) یفاکلا . ُهُْریَغ َیِطْعُأ  اَِمب  ُهَرْدَص  ْنُزْحَی  َْمل  َو 

: دندومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
شـشوگ ود  هچ  نآ  هب  ددرگن و  لوغـشم  دنیب  شاهدید  هچ  نآ  هب  شلد  دشاب و  ادـخ  يارب  صلاخ  شیاعد  تدابع و  هک  یـسک  رب  اشوخ 

. دوشن نیگمغ  دناهداد  يرگید  هب  هچ  نآ  هب  دنکن و  شومارف  ار  ادخ  دای  دنونش 
؟ دنکیم دوخ  هب  لوغشم  دوخ و  بوذجم  ام  ردقچ  مینیبیم  ایند  زا  هچ  نآ 

؟ دنکیم کش  راچد  ار  ام  دنکیم و  مک  لاعتم  يادخ  هب  ام  دامتعا  زا  ردقچ  میونشیم  هچ  نآ 
؟  تسا مک  ام  صالخا  هزادنا  نیمه  هب  دینکیمن  رکف 

؟ دوشیم رتشیب  ام  تالکشم  میودیم  نآ  لابند  هب  مییایند و  بوذجم  ام  هک  هزادنا  نیمه  هب  دینکیمن  رکف 
شمغ دننکیم و  یگدنز  ایند  رد  ترخآ  رد  مه  ایند  رد  مه  دنراد  ینیریش  یگدنز  هچو  نیـصلخم  يارب  نیریـش  یگدنز  نیا  دشاب  اراوگ 

دنتسه مه  تشهب  ترخآ و  هب  نتفر  قاتشم  تسایند  زا  صلاخ  ناشدوجو  دنروخیمن و  ار 

؟ دایز ای  هناصلخم  تدابع  -10

اَمَّنِإ َو  اًـلَمَع  ْمَُکبَوْصَأ  ْنَِکل  َو  اًـلَمَع  َرَثْکَأ  ِینْعَی  َْسَیل  َلاَـق  اًـلَمَع » ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  » َّلَـج َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا : هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ 
ص16 ج2 ؛  ۀیمالسإلا ؛ ) ط -   ) یفاکلاُۀَنَسَْحلا َو  ُۀَقِداَّصلا  ُۀَّیِّنلا  َو  ِهَّللا  ُۀَیْشَخ  َُۀباَصِْإلا 

: دندومرف دیراد » يرتهب  لمع  مادـک  هک  ار  امـش  دـیامزایب  ات  (:» کلم هروس   2  ) لج زع و  يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
اناـمه تسارت و  تسرد  یـسک  هچ  لـمع  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  هکلب  درادرتشیب  لـمع  یـسک  هچ  هک  تسین  نیا  رتهب ، لـمع  زا  دوصقم 

. تسا کین  راک  قداص و  تین  ادخ و  زا  سرت  يانعم  هب  یتسرد 
تـسد یلو  ددرگیم  رب  امـش  هنیزه  فرـص  شالت و  زور  دنچ  ای  کی  زا  دعب  درادن  یتراهم  یلوا  دیتسرفیم  ییالاک  دیرخ  يارب  ار  رفن  هس 

ار رهام  درف  کی  موس  هعفد  ددرگیمرب  یتیفیک  یب  يالاک  اب  تعاس  دنچ  زا  دعب  دـیتسرفیم  دراد  یمک  تراهم  هک  ار  رگید  رفن  کی  یلاخ 
دیآ یم  الاک  نیرتهب  اب  نامز  نیرتمک  رد  دیتسرفیم 

؟ دنوشیم شزرا  اب  رایسب  اما  کچوک  دنچره  لامعا  نآ  اب  هک  تسیچ ؟ نید  رد  تراهم  نیا  مسا 
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نآرق رد  لاعتم  يادخ  دـنوشیم و  هدـنار  نوریب  لاعتم  يادـخ  هاگرد  زا  تدابع  لاس  رازه  راهچ  زا  دـعب  دـنرادن و  ار  تراهم  نیا  اهیـضعب 
يادخ هک  دنتـسه  مه  ییاهالاک  دـنوریم  تشهب  هب  مک  تراهم  نیمه  اب  اما  دـندنم  هرهب  تراهم  نیا  زا  رتمک  اهیـضعب  دـنکیم  نعل  ار  اهنآ 
الصا هک  قدنخ  گنج  زور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ریشمش  هبرض  دننام  دنادیم  رتشزرا  اب  سنا  نج و  مامت  تدابع  زا  ار  اهنآ  لاعتم 

دیمهف ناوتیمن  ار  نآ  صالخا  قمع 
لاعتم يادـخ  يارب  یتسرد  یتسار و  هب  هک  یتدابع  ای  دایز  تدابع  دـشاب  رتشزرا  اب  يزیچ  هچ  نامنادـنزرف  امنهذ و  رد  دـیاب  دـینکیم  رکف 

؟ تسا
یـسولپاچ قافن و  ییور و  ود  ایر و  لها  هک  ییاهنآ  دـنرت  وگتـسار  ناشیاهاعدا  لامعا و  رد  کی  مادـک  ناتناتـسود  نیب  رد  دـینکیم  رکف 

؟ تسا کین  ناشیاهراک  دنسرتیم و  لاعتم  يادخ  زا  اعقاو  هک  ییاهنآ  ای  دنتسه 

لمع زا  رت  تخس  لمع  ندرک  صلاخ  -11

هراشا

َكَدَمْحَی ْنَأ  ُدیُِرت  َال  يِذَّلا  ُِصلاَْخلا  ُلَمَْعلا  َو  ِلَمَْعلا  َنِم  ُّدَـشَأ  َُصلْخَی  یَّتَح  ِلَمَْعلا  یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  َلاَق : ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ 
(60 ص : ج1 ، ۀعیشلا ، لئاسو  .( َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ِْهیَلَع 

نآ صلاخ  لمع  و  تسا . لمع  دوخ  زا  رت  تخس  نتـشادهاگن  صلاخ  صالخا و  اب  كاپ و  نایاپ  هب  ات  ار  لمع  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
دنک شیاتس  نآ  يارب  ار  وت  گرزب  يادخ  زج  یسک  یهاوخن  هک  تسا 

؟...  دننک و رکشت  امزادنراذگب  مارتحا  لمع  نآ  رطاخ  هب  ام  دنوش  هاگآ  میداد  ماجنا  ام  هک  یلمع  زا  مدرم  دهاوخیم  ناملد  ردقچ 

؟ تسیچ ام  دوجو  رد  لیامت  نیا  تلع 

هک تسا  نیا  کمک  زا  شدصق  یکی  دننک  کمک  امـش  هب  يراتفرگ  کی  رد  دنهاوخیم  رفن  هد  دیتسه  يروهـشم  ناسنا  امـش  دینک  ضرف 
يراک دروم  رد  ندز  فرح  اب  دناوتب  ات  دوش  کیدزن  امش  هب  هک  تسا  نیا  شدصق  یکی  دنزب  هبرض  امش  هب  دناوتب  ات  دوش  کیدزن  امش  هب 
؟ دینکیم لوبق  ار  هتسد  مادک  کمک  امش  دراد  تسود  ار  امش  اعقاو  مه  یکی  دنک  وربآ  بسک  شدوخ  يارب  هداد  ماجنا  امش  يارب  هک 

هک ییاج  ات  تسا  هدـش  مک  لاعتم  يادـخ  تاقالم  هب  ام  هقـالع  میراد  هقـالع  ییاـیند  يوربآ  اـیند و  هب  هک  هزادـنا  نیمه  هب  دـینکیمن  رکف 
؟ مینک جرخ  ایند  ندروآ  تسد  هب  يارب  میا  هداد  ماجنا  هک  ار  یلمع  میراد  تسود 

؟ دشاب لاعتم  يادخ  يارب  طقف  شلمع  دراد  تسود  درف  هک  دتفا  یم  یقافتا  هچ 
؟ میا هدشن  ایند  رد  قرغ  دح  زا  شیب  ایآ 

ایند همه  زا  ام  يارب  وا  زا  تعاطا  ادخ و  یتسود  هک  مینک  تباث  نامدوخ  هب  لاعتم  يادـخ  يارب  هناصلاخ  لمع  اب  راب  کی  يزور  لقا  دـح 
. میهد ماجنا  لاعتم  يادخ  يارب  هناصلاخ  ار  ناملامعا  میناوتب  ییایند و  تاوهش  زا  دریگب  مارآ  ام  سفن  نآ  زا  دعب  دیاش  تسا  رت  مهم 

صالخا  - دنزرف تیبرت  -12

65 توبکنعلا :  َنوُکِرُْشی ». ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  »
تدابع دنناوخیم و  صالخا  اب  ار  ادخ  ندش ) قرغ  لاح  رد  دنوشیم و  هثداح  راچد  (و  دـنوشیم راوس  یتشک  رب  ناشیا  هک  یماگنه  ادـعب 

دنوشیم كرشم  مه  زاب  دهدیم  تاجن  یکشخ  يوس  هب  ار  نانآ  ادخ  هک  یماگنه  اما  دننادیم ، وا  يارب  ار 
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هرابود دنک و  کش  وا  هب  دربب و  دای  زا  ار  لاعتم  يادخ  هرابود  یکـشخ  هب  ندیـسر  ندـش و  قرغ  زا  تاجناب  درف  دوشیم  ثعاب  يزیچ  هچ 
؟ دریگب شیپ  رد  ار  كرش  هار 

هب هناـصلخم  تشادرب و  كرـش  زا  تسد  درادـن  نداد  تسد  زا  يارب  یتذـل  رگید  درم و  دـهاوخ  رگید  تشاد  نیقی  هـک  یناـمز  دـش  هـچ 
؟ دروآ نامیا  لاعتم  يادخ 

دش و كرشم  لاعتم  يادخ  هب  داد و  حیجرت  نامیا  رب  ار  كرش  هار  دش  زاب  هدوب  اهنآ  رد  قرغ  هک  ایند  ذئاذل  هب  شمشچ  هرابود  هک  نیمه 
تسناد غورد  ار  لاعتم  يادخ  دوجو 

يولج يزیچ  هچ  هداتفا  یقافتا  هچ  دنرادرب  ناشتاذل  اهتجاجل و  زا  اهماقم  زا  ایند  زا  تسد  دنتسین  رضاح  دننیبن  ار  گرم  هتـشرف  ات  اهیـضعب 
؟ دنونشن ار  قح  نخس  ات  دنراذگ  یم  ناششوگرب  ار  ناشیاهتسد  هک  تسا  هتفرگ  ار  اهنآ 

یتمیق چیه  هب  دنتـسین  رـضاح  دنا و  هدش  شتاذل  ریـسا  لاح  دنا و  هدرک  قرغ  ایند  رد  ار  ناشدوخ  دح  زا  شیب  هک  تسین  رطاخ  نیا  هب  ایآ 
؟ دنهدب تسد  زا  ار  ترهش  نیا  ماقم  نیا  نیغورد  يوربآ  نیا  تاذل  نیا 

رد میهدن  حیجرت  نام  هزور  رب  نامزامن  رب  ار  ایند  الثم  میراذگب  يزرم  دح و  نامدوخ  يارب  دـیاب  ایند  هب  ندـش  کیدزن  رد  دـینکیمن  رکف 
؟ میهدن حیجرت  نامنادنزرف  نید  رب  ار  نآ  ياهترهش  ار  نآ  ياهماقم  ار  ایند  مینکن  تبحص  ایند  زا  دجسم 

؟ درک ادج  ایند  زا  ار  وا  دوشن  رگید  هک  دراد  لامتحا  دوش  ایند  ریسا  ام  دنزرف  دش  ثعاب  يراگنا  لهس  هنالقاع و  ریغ  هافر  رگا 
؟ دور ورف  ناهانگ  قالتاب  رد  تسا  نکمم  اجک  ات  دوش  قرغ  زورما  يایند  رد  هک  يدنزرف 

راب شتاذـل  ایند و  لها  ار  نامنادـنزرف  مینک و  عمج  ار  نامـساوح  رتشیب  دـیاب  تسا  مکاح  ایند  رب  تعرـس  هک  اـم  هناـمز  رد  دـینکیمن  رکف 
؟ میرواین

شتاذـل ایند و  زا  ییاهاج  ناـمدوخ  دـیاب  دـشاب  وا  ناتـسود  لاـعتم و  يادـخ  رادتـسود  هناـصلخم  مینک  تیبرت  يدـنزرف  میهاوخ  یم  رگا 
هک میشاب  بظاوم  هتبلا  دنریگب  دای  ار  ایند  زا  ندنک  لد  دنوش و  تیبرت  هناصلخم  ياضف  نیا  رد  ام  لامعا  هب  هاگن  اب  نامنادنزرف  میرذگب و 
یم ام  تیبرت  هب  نت  رت  تحار  تسا و  رت  بسچلد  نامنادـنزرف  يارب  دـشاب  رت  هناصلخم  رت و  افـص  اب  رت  هنالقاع  ام  یگدـنز  ياـضف  هچره 

. دنهد
ایند هب  عمط  نوچ  دش  دنهاوخ  رترود  ام  زا  میهدب  دای  ار  ایند  تاذل  ییایند و  يوربآ  ماقم و  ترهـش و  بح  نامنادنزرف  هب  رتشیب  هچ  ره  و 
یم اهنت  میراد  ناشتبحم  هب  زاین  هک  ییاجو  دـنوش  یم  رود  ام  زا  تعرـس  هب  میدرک  اهر  بیـش  رپ  هار  نیا  رد  ار  اـهنآ  یتقو  درادـن  یناـیاپ 

. دنریگ یم  دای  دنتسه  مهم  ام  يارب  هک  یناسک  ای  ام  زا  نامنادنزرف  هک  مینک  تقد  ناملامعا  هب  رتشیب  مینام 

ام صالخا  نازیم  -13

هراشا

َو ُّیَْغلا  َو  ُدْشُّرلا  َو  َُۀلاَلَّضلا  َو  يَدُْـهلا  َو  ُلِطاَْبلا  َو  ُّقَْحلا  َو  ُناَْطیَّشلا  َو  ُهَّللا  َوُه  اَمَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ملـسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
 - ط  ) یفاکلا . ُهَّللا ُهَنََعل  ِناَْـطیَّشِللَف  ٍتاَئِّیَـس  ْنِم  َناَـک  اَـم  َو  ِهَِّللَف  ٍتاَنَـسَح  ْنِم  َناَـک  اَـمَف  ُتاَـئِّیَّسلا  َو  ُتاَنَـسَْحلا  َو  ُۀَِـبقاَْعلا  َو  ُۀَـلِجْآلا  َو  ُۀَـلِجاَْعلا 

ص16 ج2 ؛  ۀیمالسإلا ؛ )
تسا و تسرد  هار  لطاب و ، تسا و  قح  و  ناطیـش ، تسه و  ادـخ  اـنامه  مدرم ،  يا  : دـندومرف ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
، تائیـس تسا و  تانـسح  و  تبقاع ، ترخآ و  تسه و  ایند  رـش ، داسف و  ریـسمرد  نتفر  ورف  تسا و  تیادـه  رد  ندرک  دـشر  و  یهارمگ ،

. ُهَّللا ُهَنََعل  تسا  ناطیش  زا  تسا  يرادرک  دب  هچنآ  ره  و  تسا ، ادخ  زا  تسا  یبوخ  هنسح و  هچنآ 
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میجنسب ار  نامدوخ  ندوب  صلاخ  صولخ و  هزادنا 
؟ میسانش یم  ار  یهارمگ  يارب  لطاب  ياهرازبا  لطاب و  دارفا  لطاب و  ردقچ  میراد و  تفرعم  قح  هب  ردقچ 

رـش و هار  هزادنا  هچ  میا  هتفر  ار  تیاده  هار  هزادنا  هچ  میا  هتفر  هار  یهارمگ  ردردقچ  تسا  هدوب  تسرد  هار  رد  نامیگدنز  زا  هزادـنا  هچ 
فرـص ار  نامیگدـنز  هزادـنا  هچ  نامدوخ  تبقاع  ترخآ و  يارب  ار  ردـقچ  میا  هتـشاذگ  اـیند  يارب  ار  نامیگدـنز  فدـهردقچ  ار  داـسف 

يارب میا  هدادن  ماجنا  ادخ  يارب  هچ  ره  تسادخ و  يارب  میا  هداد  ماجنا  ادـخ  يارب  هچره  تائیـس  فرـص  ار  ردـقچ  میا و  هدرک  تانـسح 
نامه هب  تسین  لاعتم  يادـخ  يارب  صلاخ  ناملامعا  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  میا  هداد  ماجنا  ناطیـش  يارب  ردـقچره  میا  هداد  ماجنا  ناطیش 

میا هدرک  کیرش  ناملامعا  رد  ار  نوعلم  ناطیش  میراد  هلصاف  صالخا  زا  هزادنا 
؟ ترخآ زا  تلفغ  اهنآ و  ییادج  زا  تشحو  اهنآ و  هب  نتسب  لد  نآ و  ذیاذل  ایند و  رد  ندش  قرغ  دیناد ؟ یم  هچ  ار  هلصاف  نیا  لیلد 

.

؟ دزرا یمن  یگشیمه  تشهب  هب  اهتذل  نیا  زا  یضعب  كرت 

يارب يزاب  بابـسا  کی  وا  يارب  صالخا  قفانم  تسا  يدرف  تسا  ناطیـش  هدنب  درادن  انعم  وا  يارب  صالخا  الـصا  تسا  رفاک  تسا  يدرف 
هب اما  هدوب  ادـخ  مسا  هب  دوش  یم  مولعم  دوش و  یم  اوسر  قلخ  همه  لباقم  رد  تمایق  رد  یلو  دراد  هزور  زاـمن و  ارهاـظ  تسا  مدرم  بیرف 
دنک مامت  لاعتم  يادخ  یعقاو  نید  عفن  هب  الماک  هناصلخم و  ار  شلامعا  دناوت  یمن  اما  دراد  صالخا  تسه  مه  يدرف  نوعلم . ناطیش  عفن 

؟ دراد صالخا  زا  يا  هجرد  درف  نیا 

صالخاو تین  -14

هراشا

ِینْعَی ِِهتَلِکاش »  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  َّلَج «- َو  َّزَع  َُهلْوَق  اََلت  َُّمث  ُلَمَْعلا  َیِه  َۀَّیِّنلا  َّنِإ  َو  َالَأ  ِلَمَْعلا  َنِم  ُلَْضفَأ  ُۀَّیِّنلا  َو  مالـسلا ... :  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ 
ص16 ج2 ؛  ۀیمالسإلا ؛ ) ط -   ) یفاکلا . ِِهتَِّین یَلَع 

ار لج  زع و  يادـخ  لوق  نیا  سپـس  تسا ، لمع  تین  انامه  دیـشاب  هاگآ  ، لمع زا  تسا  رتهب  ّتین  دـندومرف ... : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. داد دهاوخ  ماجنا  لمع  دوخ  تین  بسح  رب  سک  ره  ینعی  ءارسالا » ِِهتَلِکاش 84  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  دندومرف « :  توالت 

هد زا  دـعب  رفن  کی  ددرگ و  یمرب  یلاخ  تسد  اب  هام  کی  زا  دـعب  رفن  کی  دـنور  یم  ترفاـسم  هب  ییـالاک  ندروآ  تسد  هب  يارب  رفن  ود 
رکف و رد  لوا  درف  هک  تسین  نیا  تلع  ایآ  تسیچ ؟ همادا  زا  وا  عیرـس  ندـش  فرـصنم  لوا و  درف  فعـض  تلع  دـیآ  یمرپ  تسد  اب  لاـس 

تیاده دنهد و  یم  لکش  ار  ام  لامعا  هک  دنتـسه  اهتین  نیا  تفگ  دوش  یم  ایآ  دناد ؟ یمن  مهم  دایز  ار  الاک  نیا  هب  ندیـسر  شدوخ  تین 
؟ دنناسریم هجیتن  هب  دننکیم و 

؟ تسیچ نامیگدنز  رد  ام  یلصا  تین  فده و 
؟ دنک حالصا  ار  شدوخ  یگدنز  یلصا  تین  یسک  هک  تسا  مهم  ردقچ 

ياهمدق رتمکحم و  مزع  اب  دشاب  هتـشاد  ندش  صلخم  هدـنب  لاعتم و  يادـخ  ندرک  دونـشخ  يارب  یمکحم  تین  یـسک  رگا  دـینکیمن  رکف 
؟ درک دهاوخ  تکرح  لاعتم  يادخ  هار  رد  رت  شزرل  نودب  رت و  نیگنس  رتراوتسا و 

هـسوسو ریـسا  دهد و  تاجن  ار  شدوخ  دناوت  یم  رت  تحار  اه  هکلهم  رد  دـشاب  هتـشاد  یمکحم  صلاخ و  تین  یـسک  رگا  دـینکیمن  رکف 
؟ دوشن ایند  هاتوک  ياه 
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؟ دشاب اهتین  رد  فعض  اهشزغل  تلع  هک  دینکیمن  رکف 
ار نآ  تسیچ و  شیگدنز  زا  یلصا  تین  فده و  هک  دهد  رکذت  شدوخ  هب  زور  ره  دنک و  صلاخ  حالـصا و  ار  شدوخ  تین  یـسک  رگا 
؟ تسا هدرک  حالصا  ار  شدوخ  لامعا  ردقچ  تین  کی  اب  طقف  دنک  هبساحم  ار  شدوخ  تفر  سپ  تفرشیپ و  نازیم  بش  ره  دنکن و  مگ 

؟ تسین تین  لمع  نیرتشزرا  اب  ایآ 

؟ میا هدرک  کیرش  فده  نیا  رد  ار  وا  ریغ  ردقچ  تسا و  لاعتم  يادخ  يارب  هناصلاخ  ام  یگدنز  یلصا  فده  ینازیم  هچ 
؟ تسا لاکشا  راچد  ناملامعا  ندرک  کیرش  نیمه  نازیم  هب  دینکیمن  رکف 

؟ مینک رکف  میراذگب و  تقو  نامیاهتین  ندرک  صلاخ  يارب  هک  تسا  شزرا  اب  ردقچ 
؟ میهد تاجن  تلفغ  يایند  رد  ندش  قرغ  زا  ار  نامدوخ  میراذگب و  نامنید  رما  يارب  ار  نامتقو  زا  يرادقم  تسین  رتهب 

دهز صالخا و  -15

اَّلِإ ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َرْکِذ  ٌْدبَع  َلَمْجَأ  اَم  َلاَق  َْوأ  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللِاب  َناَمیِْإلا  ُدـْبَْعلا  َصَلْخَأ  اَم  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ 
ص16 ج2 ؛  ۀیمالسإلا ؛ ) ط -   ) یفاکلا ... اَْینُّدلا ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَدَّهَز 

لهچ ياهدنب  چیه  دندومرف : ای  دنادرگن - صلاخ  لج  زع و  يادخ  هب  ار  شنامیا  زور  لهچ  ياهدنب  چـیه  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ایند رد  دهز  لج  زع و  يادخ  هکنآ  زج  دنکن - دای  تسا ) میحر  نامحر و  يادخ  هتسیاش  هک  روط  نآ   ) یکین هب  ار  لج  زع و  يادخ  زور 

 ... دهدب وا  هب  ار 
یم میراد و  ایند  هب  تبـسن  دـهز  ردـقچ  مینک  ناحتما  ار  ناـمدوخ  تسا  هناـصلخم  ناـملامعا  میتسه و  صلخم  هدـنب  هک  میراد  اـعدا  رگا 

لاعتم و يادـخ  فرح  ییایند  ياهوزرآ  لباقم  رد  مینک و  ظفح  ار  نامنید  دریگ  یم  رارق  شتاوهـش  لباقم  رد  ناـمنید  هک  ییاـج  میناوت 
میرذگب ییایند  ياهینیریش  تاذل و  زا  یتحار  هب  لاعتم  يادخ  تیاضر  رطاخ  هب  میریذپب و  ار  وا  نید 

دشن و ایند  ریـسا  شتاذل  اهتنیز و  ایند و  رد  یگدنز  نیع  رد  دیـسر و  یعقاو  دهز  هب  لاعتم  يادـخ  کمک  نودـب  دوش  یم  دـینک  یم  رکف 
؟ دشن لاحشوخ  نآ  ندروآ  تسد  هب  زا  دشن و  تحاران  نآ  نداد  تسد  زا  ندیشخب و  زا  تسناد و  زیچ  نیرت  دیلپ  ار  ایند 

؟ تسا دهز  شتاجن  هار  اهنت  دنا  هدرک  هطاحا  ار  ام  یگدنز  مامت  هک  ییایند  ياه  هصغ  اهمغ و  زا  ندیجنرن  دینک  یمن  رکف 
یگرزب نیریش و  ياهتمعن  هچ  دننک  یمن  کیرش  ناشیگدنب  تدابع و  رد  ار  ادخ  ریغ  هک  اهنآ  هب  لاعتم  يادخ  هک  نیـصلخم  رب  داب  اراوگ 

دهد یم 

تریصب صالخا و  -16

اَّلِإ ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َرْکِذ  ٌْدبَع  َلَمْجَأ  اَم  َلاَق  َْوأ  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللِاب  َناَمیِْإلا  ُدـْبَْعلا  َصَلْخَأ  اَم  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ 
ص16 ج2 ؛  ۀیمالسإلا ؛ ) ط -   ) یفاکلا ... هَناَِسل اَِهب  َقَْطنَأ  َو  ِِهْبلَق  ِیف  َۀَمْکِْحلا  َتَْبثَأَف  اَهَءاَوَد  َو  اَهَءاَد  ُهَرََّصب  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَدَّهَز 

لهچ ياهدنب  چیه  دندومرف : ای  دنادرگن - صلاخ  لج  زع و  يادخ  هب  ار  شنامیا  زور  لهچ  ياهدـنب  چـیه  : دـندومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ایند رد  دهز  لج  زع و  يادخ  هکنآ  زج  دنکن - دای  تسا ) میحر  نامحر و  يادخ  هتسیاش  هک  روط  نآ   ) یکین هب  ار  لج  زع و  يادخ  زور 

يارب هک  يزیج   ) ایند يوراد  و  دوش ) یم  باذع  التبا و  ثعاب  هک  يزیچ  ) ایند يرامیب  تخانـش  لقع و  مهف و  تریـصب و  دـهدب و  وا  هب  ار 
دهد  یم  وا  هب  ار  دراد ) زاین  نآ  هب  ایند  رد  یگدنز 

هچ مینک  یم  باختنا  ار  هنالقاع  حیحـص  هار  ایند  اب  دروخرب  رد  نانیمطا  نیقی و  ملع و  يور  زا  هزادـنا  هچ  میـسانش  یم  ار  ایند  هزادـنا  هچ 
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؟ مینکیم باختنا  ار  نامدوخ  یگدنز  هار  اهوزرآ  اهتوهش و  اهتذل و  ریثات  تحت  هزادنا 
فرح ایند  لباقم  رد  حیحـص  مکحم و  تاداقتعا  يور  زا  دـننک و  یم  راتفر  هنـالقاع  اـیند  اـب  ههجاوم  رد  هک  میا  هدـید  ار  دارفا  زا  یـضعب 

توهش و نیرتکچوک  اب  هک  دنتـسه  تسـس  ناشنیقی  تاداقتعا و  رد  ردق  نیا  هک  میا  هدید  مه  ار  اهیـضعب  دننک  یم  لوبق  ار  لاعتم  يادخ 
اهتوهش و هار  دنورب  ار  طایتحا  هار  ناشکـش  رطاخ  هب  دنتـسین  رـضاح  یتح  دننک  تشپ  لاعتم  يادخ  هدومرف  نید و  هب  دنرـضاح  مه  یتذل 

دننک یم  باختنا  تعرس  هب  ار  اهتذل 
هک تذل  کی  رطاخ  هب  دتسیاب ؟ لاعتم  يادخ  لباقم  رد  دوشیم  رـضاح  دوش  هداد  یـسک  هب  ایند  هب  تبـسن  تخانـش  مهف و  تریـصب و  رگا 

؟ تسا باذع  ینامیشپ و  شلابند  هب  مه  ایند  نیمه  رد  یتح  دشک و  یم  لوط  یهاتوک  تدم 

تردق تمکح و  صالخا و  -17

هراشا

اَّلِإ ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َرْکِذ  ٌْدبَع  َلَمْجَأ  اَم  َلاَق  َْوأ  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللِاب  َناَمیِْإلا  ُدـْبَْعلا  َصَلْخَأ  اَم  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ 
ْمُُهلانَیَس َلْجِْعلا  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  - » اََلت َُّمث  ُهَناَِسل  اَِهب  َقَْطنَأ  َو  ِِهْبلَق  ِیف  َۀَمْکِْحلا  َتَْبثَأَف  اَهَءاَوَد  َو  اَهَءاَد  ُهَرََّصب  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَدَّهَز 

یَلَع َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ًایِرَتْفُم  َو  اًلِیلَذ  اَّلِإ  ٍۀَـعِْدب  َبِحاَـص  يََرت  اَـلَف  َنیِرَتْفُْملا » يِزَْجن  َِکلذَـک  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  ٌۀَّلِذ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌبَضَغ 
ص16 ج2 ؛  ۀیمالسإلا ؛ ) ط -   ) یفاکلا . اًلِیلَذ اَّلِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر 

لهچ ياهدنب  چیه  دندومرف : ای  دنادرگن - صلاخ  لج  زع و  يادخ  هب  ار  شنامیا  زور  لهچ  ياهدـنب  چـیه  : دـندومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ایند رد  دهز  لج  زع و  يادخ  هکنآ  زج  دنکن - دای  تسا ) میحر  نامحر و  يادخ  هتسیاش  هک  روط  نآ   ) یکین هب  ار  لج  زع و  يادخ  زور 

يارب هک  يزیج   ) ایند يوراد  و  دوش ) یم  باذع  التبا و  ثعاب  هک  يزیچ  ) ایند يرامیب  تخانـش  لقع و  مهف و  تریـصب و  دـهدب و  وا  هب  ار 
تمکح و نآ  هب  ار  وا  نابز  وا و  بلق  رد  ار  ملع  مهف و  تمکح و  دنادرگ  یم  تباث  دهد و  یم  وا  هب  ار  دراد ) زاین  نآ  هب  ایند  رد  یگدنز 
( دوــــــخدوبعم  ) ارهلاــــــسوگهکاهنآ » دــــــندومرف توــــــالت  ار  هفیرــــــش  هــــــیآ  نــــــیا  سپـــــــسدزاس  یم  اــــــیوگ  مــــــلع 
-152 «) مــیهد یمرفیکدــندنبیمارتفا  ادــخرب )  ) هکاریناسکنینچنیاودسریماهنآهبایندیگدنزردتلذوراگدرورپمـــشخیدوزب ، دــندرکباختنا

قوذ يور  زا  ار  تدابع  کی  زا  یشخب  ای  تدابع  ای  هزور  ای  زامن  لاعتم  يادخ  نید  رد  هک  یـسک  ) یتعدب بحاص  ینیبیمن  سپ  ( فارعألا
زع و يادخ  هب  نز  ارتفا  وگغورد و  ینیب  یمن  تسا و  لیلذ  هک  نیا  رگم  ار  دنک ) عارتخا  شنایفارطا  ای  شدوخرکفت  زرط  لیم و  هقیلس و  و 

. تسا لیلذ  هک  نیا  زج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  تیبلها  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصوا  لوسر  هب  لج و 

؟ تسیک يارب  ترخآ  ایند و  رد  تزع  نیرتالاب  دینکیم  رکف 

ار ترخآ  ایند و  رد  یگدنز  شیاسآ  اب  حیحص و  هار  دوش و  هداد  ییادخ  تمکح  ملع و  یسک  هب  رگا 
؟ درادن ار  ترخآ  ایند و  رد  يدنلبرس  تزع و  نیرتالاب  دمهفب 

نودـب دنلبرـس و  ایند  رد  مه  هک  وا  لاح  هب  اشوخ  دـییوگب  دـینیبب و  ار  یـصالخا  نامیا و  اب  درف  هک  تسا  هداتفا  قافتا  ناـتیارب  لاـح  هب  اـت 
؟ تسا هدیرخ  شدوخ  ارب ي  ار  ترخآ  مه  دنک  یم  یگدنز  نامیا  اب  ایند و  ياه  هغدغد 

دننک هرادا  ار  ایند  وا  لوسر  تیبلها  وا و  لوسر  لاعتم و  يادخ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـنناوت  یم  دـنراد  اعدا  هک  میا  هدـید  مه  ار  يدارفا 
. دننک یم  دوخ  تسردان  ياه  همانرب  ینابرق  ار  يدایز  هدع  زور  ره  دنرب و  یم  یپ  ناشدوخ  تلذ  یناوتان و  هب  رتشیب  زور  ره  یلو 

رد ای  دـنک ؟ دوبان  ار  نآ  دـناوتیم  نیگمهـس  هلزلز  کی  ای  دربب ؟ نیب  زا  ار  نآ  مامت  دـناوتیم  دـنت  داب  کی  هک  ییاـیند  رد  تسیچ  رد  تزع 
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؟ تسا ناسنا  يدادعت  ندرب  نیب  زا  شتردق  نیرخآ  هک  یماظن  نازیهجت 
؟  تسا نآ  رد  ترخآ  ایند و  رد  هدوسآ  یگدنز  هار  هک  ییادخ  تمکح  ملع و  رد  ای 

؟ تسیچ يارب  دوشیم  ایند  رد  هک  ییاهشالت  مامت  دینکیم  رکف 
؟ تسا هدوسآ  یگدنز  کی  هب  ندیسر  يارب  دینکیمن  رکف 

؟ تسیچ رد  یگدوسآ 
؟ دیسر یگدوسآ  هب  ناوت  یم  دراد  شظفح  ياربرتشیب  تمحز  شالت و  تبقارم و  هب  زاین  زور  ره  هک  ییایند  اب 

؟ دنور یم  هابتشا  ار  هار  دینک  یمن  رکف 
؟ دنراد ترخآ  ایند و  رد  تمحز  مک  هدوسآ و  یگدنز  يارب  تمکح  هب  زاین  یماظن  دنمتردق  تازیهجت  ياج  هب  دینک  یمن  رکف 

شلباقم رد  دناوت  یمن  یتردق  چـیه  دوش  رـشتنم  یعقاو  تمکح  ملع و  يزور  رگا  تسا و  ملع  تمکح و  یعقاو  تردـق  دـینک  یمن  رکف 
؟ دشاب هتشاد  هلباقم  تقاط 

... هرابرد

« ِباْبلَْألااُولوُأُرَّکَذَتَیامَّنِإ »
صالخا باتک : نیا  عوضوم 

نابیتشپ تیاس 
www.ololalbab.com

: ناگدنناوخ ترظن 
www.ololalbab.ir

مالسلا هیلع  نامز  ماما  نازابرس  زا  یکی  طسوت  هدش  دیلوت 
اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  نایعیش  امردام  هب  هیده 

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
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فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
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دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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