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 سالم! ،ذَاًٌسُ ػعٗع
زاً٘ن زٗي اسالم ث٘طتطٗي اّو٘ت ضا ثِ ّوِ هٖ

ًطبى فؼابل ثاَزى    ،پطسص زازُ است. پطسص
ثب قسضت  ،قسضت تفكط ّط اًسبًٖ است. اًسبى

َزات هوتبظ ضسُ اسات.  تفكطش اظ زٗگط هَر
إ اظ سرٌبًٖ است كاِ  ٍ چَى زٗي، هزوَػِ
تَاًستِ است ثِ ٖ اًج٘ب ًوٖٗثطط ثسٍى ضاٌّوب

ط اًسابى هتفكّا   .ّب زستطساٖ زاضاتِ ثبضاس   آى
ث٘طتطٗي ّوت ذَز ضا هػطٍف فْان زضسات   

 ًوبٗس.هٖ اٗي سرٌبى
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ٖ اظ سارٌبى زٌٗاٖ ضا ثاِ    ػجبزات قسوت هْوّ
ى ػجاابزٕ ساارٌب .ذااَز اذتػاابظ زازُ اساات

 .اسالم اظ هحتَإ ثس٘بض غٌٖ ثطذَضزاض است
آًچٌبى غٌٖ كِ ثب كوٖ غطف ٍقت ٍ هكبلؼِ 

ٖ اظ حكواات ٍ ٍٗ كٌكاابش، اًساابى ثااِ زً٘ااب
ت اًسٗطاِ ٍ  ضَز كِ ثِ ضاسّ هٖ اًسٗطِ آضٌب

 ًوبٗس.ط ذَز هٖاحسبس اٍ ضا هسرّ
 ٖ  كٌٌااس، ػجاابزات،ث٘طااتط زٌٗااساضاى فكااط هاا

كاِ اّو٘ات    ٖ استّٗبزستَض الؼول هزوَػِ
ّب ث٘طتط هطثَـ ثِ ّسف كلاٖ اسات كاِ    آى

 ٖ -ثطإ آى تؼطٗف ضسُ است. اٌٗبى تػَض ها

ّاب ٗاب اظ حكوتاٖ    كٌٌس ذَز اٗي زستَض الؼول
كٌس ٍ ٗاب حكوات آى قبثال    ًوٖ ذبظ پ٘طٍٕ
 زست٘بثٖ ً٘ست.
ط سجت ضسُ است تاب ػجابزات ثاب    اٗي ًَع تفكّ

ثاِ اٗاي هؼٌاب كاِ      .فْن كوتاطٕ ّواطاُ ضاَز   
ّاب  كوتط ثِ ػجابزات ثرطزاظًاس ٍ آى   هتفكطٗي،

ط كِ هطغَل ػجبزات ّساتٌس كوتاط اّال تفكّا    
 ثبضٌس.
ط، ثعضگتاطٗي  ٖ زٗي اظ فْن ٍ ػلن ٍ تفكّٗرسا

ٖ ٍ ك٘فاٖ زٗاي ظزُ   ؾطثِ ضا ثط گستطش كوّا 
اًس كاِ ثاِ   ّبئٖ ثَزٍُلٖ ّو٘طِ اًسبى .است
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اًس، ٍ ثط اٗي اسبس هاسام  زًجبل فْن زٗي ثَزُ
اًاس ٍ ثاط   ّب اًسٗط٘سُپبسداًس ٍ ضٍٕ پطس٘سُ

 اًس.زٍثبضُ پطس٘سُ ،اسبس ّو٘ي اًسٗطِ
ّااب اظ قااطف اهبهاابى پبسااد ثااِ اٗااي پطسااص

ثعضگَاض ض٘ؼِ، ثط غٌبٕ هزوَػِ سرٌبى زٌٖٗ 
ّاط چٌاس    .ثِ ًحَ ح٘طت اًگ٘عٕ افعٍزُ است

ٖ   پطسص اگط ثَزًاس ٍ ٗاب ثاِ    گاطاى ث٘طاتط ها
 ٖ ضاس،  پ٘طَاٗبى زٗي، فطغت ث٘طتطٕ زازُ ها

ساارٌبى زٌٗااٖ اظ گسااتطُ ث٘طااتطٕ  هزوَػااِ
 ضس. ثطذَضزاض هٖ

 

 ٍ اهب اٗي كتبة
آًچِ پ٘ص ضٍٕ ضوبست پبسد ثِ قساوتٖ اظ  
غسّب پطسطٖ است كِ هوكي است شّي ضوب 

ل ػجابزٕ اساالم   ٗضا زض ثبضُ فْن زق٘اق هساب  
 ًوبظ هطغَل كطزُ ثبضس. ذػَغبً

گطفتاِ اظ هٌابثغ غٌاٖ ضا٘ؼِ     ّب ثطػوَم پبسد
شٍقاٖ   ًٖ اظ هكبلت غطفبًاست ٍ لصا ّ٘چ ًطب

ّبٕ ضرػٖ ثاسٍى  ٍ استحسبًٖ ٍ ٗب زضٗبفت
 ضَز. ّب ٗبفت ًوٖ، زض آىهستٌسات قَّٕ
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ٖ اٗي چٌ٘ي، تَسف اّل ّٗباه٘سٍاضٗن هزوَػِ
تحق٘ق، ث٘طتط زض زستطس رٌَٗسگبى فْن زٗاي  

 قطاض گ٘طز.
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 تايذ ًَاص تخٕاَيى؟ اچش 

 
ثطإ اٗي كاِ ذساًٍاس   ًوبظ هٖ ذَاً٘ن پبسد: 

   . أضا فطاهَش ًكٌ٘ن
اًسابى ضا زچابض فطاهَضاٖ     ،ظًسگٖ ضٍظهاطُ 

ًسجت ثِ ذساًٍس ٍ آًچِ هطثاَـ ثاِ اٍسات    
   :كٌسهٖ

  .كٌس چطا آفطٗسُ ضسُ استاًسبى فطاهَش هٖ
ثطز ثاِ چاِ هٌظاَضٕ اًج٘ابء     اًسبى اظ ٗبز هٖ

  .اًسضسُ هجؼَث
ِ هسلوبًبى ًسجت ثِ تؼبل٘ن زٗي اسالم ثٖ  تَرا

ل٘ن اضظضوٌس تٌْب زض كتبثْب ضًَس ٍ اٗي تؼبهٖ
  .1ٗبثسهبًس ٍ زض ظًسگٖ رطٗبى ًوٖثبقٖ هٖ

     ٖ ذاَاً٘ن آًچاِ ضا كاِ    ّاط ثابض كاِ ًوابظ ها
اٗن زٍثبضُ ثِ ٗبز آٍضزُ ٍ ذَز ُفطاهَش ًوَز

اًس قاطاض  ضا زض هس٘طٕ كِ اًج٘بء تَغِ٘ ًوَزُ
ٖ     هٖ -زّ٘ن ٍ آًَقات ثاِ آضاهاص ضٍاًاٖ ها

 . ةضس٘ن

                                                 
 (14أَقِنِ الػَّالَٓ لِصِكْطٕ )قِ:   أ
 (28أَال ثِصِكْطِ اللَِِّ تَكْوٓئِيُّ الْقُلَُةٔ )ضػس:   ة
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چشا يشص تيٍ ايًاٌ ٔ كفش 
 ًَاص است؟

 

ًوبظ هطظ ث٘ي اٗوبى ٍ كفاط اسات ظٗاطا    پبسد: 
زّس ثربقط قغ٘بى هٖم گٌبّبًٖ كِ اًسبى اًزب

ٍ فطز آى ضا تحات فطابض ضٍاًاٖ    است  َّس
ذَاًاس  كسٖ كِ ًوبظ ًوٍٖلٖ  ؛اًزبم هٖ زّس
تحت كسام فطبض ضٍاًاٖ   ،ذَاًسٍ ٗب گبّٖ هٖ

ضَْت ٍ ٗب ذطوص ثط آٗب قطاض گطفتِ است؟! 
حطظ ٍ قوغ ٍ ثرل آٗب طزُ است؟! اٍ غلجِ ك

افساطزگٖ  آٗب ٍ حسس اهبًص ضا ثطٗسُ است؟! 
ٍ تٌجلٖ هزبل ّ٘چ كبضٕ ضا ثاطاٗص ًگاصاضزُ   

 ٗب... . است؟!
   ٖ ذَاًاس فطهابى   هتأسفبًِ كسٖ كِ ًوابظ ًوا
اٗاي چٌا٘ي   ساًٍس ضا سجك ضاوطزُ اسات ٍ   ذ

سَٕ ذساًٍس ثطًگطزز تب هطظ كفاط  كسٖ اگط 
 .2فتٍ اًكبض زٗي پ٘ص ذَاّس ض

 

 چشا تشاي ًَاصْاي ٔاخة
دادِ ضذِ   َٕافم قشاس 

 است؟

 

اثتساءٖ ًَافل ًوبظّبٕ ٍارت ضا تَؾ٘ح پبسد: 
 زّ٘ن:  هٖ

 ًوبظغجح، زٍ ضكؼت قجل اظ آى. 
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 ًوبظظْط: چْبض تب زٍضكؼتٖ قجل اظ آى. 
 ًوبظػػط: چْبض تب زٍضكؼتٖ قجل اظ آى. 
 ًوبظهغطة: زٍ تب زٍ ضكؼتٖ ثؼس اظ آى. 

 : زٍضكؼت ًطستِ ثؼس اظ آى. ًوبظػطبء
ًوبظ ضت: چْبض تب زٍ ضكؼتاٖ ثاِ ًّ٘ات ًوابظ     
ضت ٍ ٗك زٍ ضكؼتٖ ثِ ًّ٘ات ًوابظ ضَافغ ٍ    

 .  3ٗك ضكؼت ثِ ًّ٘ت ًوبظ ٍٓتط
اهااب اٗااي كااِ چااطا ثااطإ ًوبظّاابٕ ٍاراات،  
ًوبظّبٕ ًبفلِ هستحت ضسُ است ثربقط اٗاي  

 است كِ:
ًوبظّبٕ ًبفلِ اٍالً: رجطاى ًقػاْبٕ احتوابلٖ   

ّابٖٗ كاِ   كٌٌاس، ًقاع  بظّبٕ ٍارت ضا هًٖو
ضَز تب ّوِ ًوبظ قجَل ًطاَز هاخالً   هَرت هٖ

ًػف ٗب حلج ٍ ٗب ضٔثاغ ٍ ٗاب ذُوان آى فقاف     
 . 4قجَل ضَز

حبً٘بً: ًوبظّبٕ ًبفلِ هَرت اّو٘ت پ٘سا كاطزى  
گطزًس، ظٗطا كسٖ كِ ذَز ًوبظّبٕ ٍارت هٖ

زاًس كِ الاقل هقاساضٕ اظ ًَافال   ضا هتؼْس هٖ
آٍضز، قجؼبً ًوبظ اٍل ٍقتص ً٘اع تاط    ضا ثزب 
 گطزز.ًوٖ

چشا ًَاصْاي ٔاخة تّ ًْشاِ 
 َٕافم
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 پُداِ ٔ يك سكؼت  آَٓا 
 است؟

 

 51هزوَػِ ًوبظّبٕ ٍارات ٍ ًَافال   پبسد: 
ضكؼت هٖ ضاَز ظٗاطا زض ضاجبًِ ضٍظ چْابض     

 ٍقت ٍرَز زاضز:  
زٍاظزُ ساابػتِ ضٍظ، ٍ زٍاظزُ ساابػت  -1ٍ2

   ٍ ضات زٍ   ضت كاِ ثاطإ ّطسابػت اظ ضٍظ 
ضكؼت زض ًظاط گطفتاِ ضاسُ اسات. )ثاب اٗاي       
تَؾ٘ح كِ ٍقات ثا٘ي قلاَع فزاط ٍ قلاَع      
ذَضض٘س ٍ ّوچٌ٘ي ٍقت ثا٘ي غاطٍة قاطظ    
ذَضض٘س ٍ ًب پسٗس ضسى سطذٖ قطف هطاط   

 رعء ضٍظ ٍ ضت هحسَة ًوٖ ضَز(.
ث٘ي غطٍة قطظ ذَضض٘س ٍ اظ ث٘ي ضفتي  -3

سطذٖ هطط ، كِ ثطإ آى ٗك ضكؼت قاطاض  
 . زازُ ضسُ است

ث٘ي قلَع فزط ٍ قلَع ذَضض٘س، كِ ثطإ  -3
 .5آى زٍ ضكؼت هقطّض ضسُ است

 چشا ًَاص َافهّ ػطاء
 ضٕد؟خٕاَذِ يي َطستّ 

ػلت ًطستِ ذَاًسُ ضاسى ًوابظ ًبفلاِ    پبسد: 
هؼطٍف اسات اٗاي   « ٍٔتَ٘طُ»ػطبء كِ ثِ ًوبظ 

است كِ ًوبظّابٕ ًبفلاِ زٍ ثطاثاط ًوبظّابٕ     
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 ٖ ٗاس هگاط   آٍارت است، ٍ اٗي زضست زض ًوا
اٗي كِ زٍ ضكؼت ًبفلِ ػطبء ًطستِ ثبضس تاب  

 . 6ٗك ضكؼت حسبة ضَز
 ذَة است ثساً٘س: 

كسٖ كِ هٖ ذَاّس ًوبظّبٕ ًبفلِ ضا ًطساتِ  
ثرَاًس ثبٗس ّط زٍ ضكؼت ًطستِ ذَز ضا ٗك 

 ضكؼت اٗستبزُ ثِ حسبة آٍضز.
   ِ  كسااٖ كااِ زض حاابل حطكاات، ًواابظ ًبفلاا

ٍ هٖ  ذَاًس، الظم ً٘ست ضٍ ثِ قجلِ ثبضسهٖ 
تَاًس ضكَع ٍ سزسُ ضا ثب اضابضُ ساط اًزابم    

 زّس. 

چشا كسي كّ ضشاب َٕضيذِ 
 است تا

-ًَي چٓم سٔص ًَاصش قثٕل 
 ضٕد؟

 
كسٖ كِ ضطاة ًَض٘سُ است تاب چْال   پبسد: 

ضٍظ ًوبظش قجَل ًوٖ ضَز، ظٗطا ضطاة هخال  
 زٗگااط هااَازّ غااصاٖٗ، تااب چْاال ضٍظ زض ثااسى 

 .  7هبًسهٖ
ت ًوبظ ، غ٘ط اظ الظم ثِ تَؾ٘ح است كِ غح

قجَل آى است. كسٖ كِ ضطاة ًَض٘سُ اسات  
  ٖ ثاطز ٍلاٖ   تب چْل ضٍظ اظ ًوبظش حاَاة ًوا
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ًوبظش غاح٘ح اسات ٍ تكل٘اف اظ گاطزًص     
هٖ ضَز ٍ اگاط زض اٗاي هاست ًوابظ     ثطزاضتِ 

 . 8ًرَاًس گٌبّٖ ثعضگتط ضا ثطاٗص هٖ ًَٗسٌس

 چشا تؼضي ًَاصْا، قثٕل
 ضٕد؟سّد يي  ٔ تؼضي 

 

اظ هطزم ثِ ضطاٗف قجَلٖ ٍ ٗاب   ثس٘بضٕپبسد: 
ضز ًوبظ تَرْٖ ًساضًاس لاصا ًوبظضابى قجاَل     

 ضَز.ًوٖ
 ضطاٗف قجَلٖ ٍ ٗب كوبل ًوبظ:  

1.  ِ  ٍضع )تط  گٌبُ ٍ َّض٘بض ثَزى ًسجت ثا
 
 ّب ٍ هقسّهبتٖ كِ فطز ضا ًْبٗتبً ثِ گٌابُ ظهٌِ٘ 
 كطبًس(.  هٖ 
ضزّ هٓظبلن ٍ ازاء حقَ  هابلٖ هاطزم. )اٗاي     .2

ثلَؽ ً٘اع ثاط شهّاِ فاطز      حقَ  اگط قجل اظ
 آهسُ است ثبٗس آى ضا پطزاذت ًوبٗس(.

)ثاِ هؼٌابٕ    ػلْ٘ن السالمٍالٗت اّل الج٘ت  .3
ّاب زض  قجَل ًوَزى ضّجطٕ ٍ سطپطستٖ آى

 هس٘ط ضضس ٍ كوبل(.  

 تساٍم ثط شكط.   .4

 ضس٘سگٖ ثِ ً٘بظهٌساى.   .5
   ضطاٗف ضزّ ًوبظ:
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آهبزگٖ ثطإ گٌبُ ثِ هحؽ فاطاّن ضاسى    .1
  گٌابُ ًجبٗاس ثرابقط    ظهٌِ٘ آى )ٗؼٌٖ تاط 

 ًجَزى ظهٌِ٘ گٌبُ ثبضس(.  
 آظاض ٍالسٗي.  .2

غ٘جت، )ظٗطا تب چْل ضٍظ ًوبظ غ٘جت كٌٌسُ  .3
 ضَز(.  قجَل ًوٖ

استرفبف ًوبظ )اّو٘ت ًاسازى ثاِ ضاطاٗف     .4
 غحّت ٍ قجَل ًوبظ(.

 ذَضزى ضطاة )ظٗاطا تاب چْال ضٍظ ًوابظ     .5
 ذَاض قجَل ًو٘گطزز(.  ضطاة

 تَرِ ًكطزى ثِ حقَ  ّوسط. .6

ذتي ذون ٍ ظكابت ٍ زٗگاط حقاَ     ًرطزا .7
 ٍارت هبلٖ.  

اكطاُ زاضتي هطزم ثِ اقتساء فطزٕ ثِ ػٌَاى  .8
 ضَز(. اهبم روبػت )ًوبظ آى فطز قجَل ًوٖ

 .  9ًگِ زاضتي ازضاض .9

چشا تسياسي دس ًَاص حضٕس 
 قهة َذاسَذ؟

 

اٗي كِ غبلجب هطزم زض ًوبظضبى حؿاَض  پبسد: 
قلت ًساضًس ثِ اٗي ذبقط اسات كاِ هقاسّهبت    

اًس، اٗاي هقاسّهبت   َض قلت ضا هّْ٘ب ًٌوَزُحؿ
 ػجبضتٌس اظ:
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ثب كسبلت ٍاضز ًوبظ ًطَز ٍ ٗاب الاقال آى    .1
ضا اظ قطٗق ذو٘بظُ ٍ ٗاب كاص زازى ثاسى    

 . 10ثطٍظ ًسّس
زض شٌّص ثب ذَزش ٍ ٗب ثب زٗگاطٕ ساري    .2

 .11ًگَٗس
ثِ هؿبه٘ي شكطّب ٍ ٗب حكوت حطكابتِ زض   .3

 .12ًوبظ ث٘بًسٗطس
ِ  فكط كٌاس اٗاي آذاطٗي ًوابظٕ      .4  اسات كا

 .13ذَاًسهٖ
آزاة ظاابّطٕ ًواابظ ضا ضػبٗاات كٌااس،      .5

ذػَغبً آزاثٖ كِ ثِ حؿَض قلت زض ًوبظ 
كٌاس هخال: ًگاِ ًساضاتي ازضاض،     كوك هٖ

ًرَض٘سى لجابس چسات، ًساضاتي كوطثٌاسِ     
هحكاان، ًواابظ ًرَاًااسى زض هقبثاال آتااص، 
ػكاان، هزسّااوِ، كتاابة گطااَزُ، اًساابى 
اٗستبزُ ٍ ٗب ًطستِ، پٌزطُ ثابظ، زض هحالّ   

زز، ٍ ٗب كٌبض الًِ هَضچِ، زض هس٘ط ثابز،  تط
ثط ظه٘ي ًبّوَاض ٍ.. ذالغِ آًچِ هَرات  

 . أضَزپطت ضسى حَاس ًوبظگصاض هٖ
 ٍؾَ ثب حؿَض قلت ٍ تَرِ گطفتِ ضَز. .6

                                                 
 هقبم ضاثغ. 1هطآٓ الكوبل د:   أ
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چشا تايذ تشاي ًَاص ٔضٕ 
 تگيشيى؟

 

ػلت اٗي كِ ثبٗس ثطإ ًوبظ ٍؾَ ٍ زض پبسد: 
ضطاٗكٖ غسل زاضت اٗي است كِ، ًوبظگاصاض  

بٖٗ پابك٘عُ، هّْ٘ابٕ ساري گفاتي ثاب      ثب اػؿا 
ذساًٍس ضاَز. ٍ ّوچٌا٘ي كسابلت رساوٖ ٍ     
ضٍحٖ اٍ ً٘ع اظ ث٘ي ثطٍز ٍ ثب قلجٖ پط ًطابـ  

  .14ًعز ذساًٍس ثِ ًوبظ ثبٗستس
ٖ پبك٘عُ ثَزى هَرت هحجّ  ،ضاَز ت ذساًٍس ها

ِ ذساًٍاس  قلت ًوبظگاصاض هتَرّا   ،لصا زض ًوبظ
 ،ٍ اظ قطفٖ ثٌبثط تؼج٘ط قطآى كطٗن  أذَاّس ثَز

كِ ثب كسبلت اٗي ّستٌس ّبٕ هٌبفق اًسبى تٌْب
ّب تٌْب ظٗطا آى آٍضًسالْٖ ضا ثزب هٖ ٕفطٗؿِ

ٍ ثطإ اٗي كبض   ةثِ فكط رلت تَرِ زٗگطاًٌس
 .ً٘بظٕ ثِ ٍؾَ ًساضًس

چشا تشاي خشٔج يُي تايذ 
 غسم

 ٔني تشاي خشٔج ادساس  كشد 
 ٔ يا

تايذ ٔضٕ   يذفٕع تُٓا 
 گشفت؟

 

                                                 
 (222: ُثقط) ئِىَّ اللَِّٓ ٗٔحِتُّ التَََّّاث٘يَ ٍٓ ٗٔحِتُّ الْؤتَكَِّْطٗيَ  أ
ِٓ ٍٓ َّٔٓ ذبزِػْٔٔنٕ ٍٓ ئِشا قبهَٔا ئِىَّ الْؤٌبفِق٘يَ ٗٔربزِػَٔىَ اللَّ  ة

 (142ًسبء: ) ٗٔطاؤُىَ الٌَّبسٓ  ئِلَى الػَّالِٓ قبهَٔا كُسبلى



 /چْل پبسد زض ثبضُ ًوبظ24    

 َ  زٍ پبسد ٍرَز زاضز:ثطإ سإال فپبسد: 
ذطٍد هٌاٖ ثاب فبغالِ ظهابًٖ ظٗابزٕ      ٗك: 

ازضاض ٍ ثاط ذاالف ذاطٍد     ،گ٘اطز غَضت هٖ
، ٍ اگط قطاض ثبضس ثب ّاط ازضاض كطزًاٖ   هسفَع

   ٖ افتاس ٍ  فطز غسل كٌس، ثس٘بض ثاِ ظحوات ها
 است.  أاسالم زٗي ٗٔسط ٍ آسبًٖ

 ،: ضٍح اًسبى زذ٘ل زض ذاطٍد هٌاٖ اسات   زٍ
ّاا٘چ  ،فَع، ضٍحٍلااٖ زض ذااطٍد ازضاض ٍ هااس

ٕ اسات كاِ اظ ضٍظًاٖ    زذبلتٖ ًساضز، هاَازّ 
 .15ضَززاذل ضسُ ٍ اظ ضٍظًٖ ذبضد هٖ

 

چشا تايذ دس ٔضٕ اػضاي 
 خاصي

 تكطيى؟ ٔ يا يسح  سا ضستّ 
 

ضَٗ٘ن تب ثب ضٍٗاٖ پاب    غَضت ضا هٖپبسد: 
ثب ذساًٍس ضٍثطٍ ضَٗن ٍ ثب پ٘طابًٖ پاب  اٍ   

 ضا سزسُ كٌ٘ن.
كط٘ن تاب  ٍ هسح هٖضَٗن زستْب ٍ پبّب ضا هٖ

 اظ گٌبّبىِ هرػَظِ زست ٍ پب تَثِ كٌ٘ن.
  ٖ كٌا٘ن تاب افكابض هساوَم ٍ     سط ضا هساح ها

 . ةّبٕ ض٘كبًٖ ضا اظ ذَز زٍض سبظٗنَّس

                                                 
ٔ ثِكُنٔ الْ٘ٔسٕطَ ٍٓ ال ٗٔطٗسٔ ثِكُنٔ الْؼٔسٕط )ثقطُ:    أ  (185َ ٗٔطٗسٔ اللَِّ
 اسطاض الؼجبزُ، ثط اسبس حسٗج ًجَٕ ثِ ًقل ضْ٘س اٍل.  ة
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ّط ٗك اظ اػؿابٕ ٍؾاَ، ًقاص اسبساٖ زض     
ًوبظ زاضز: ًوبظگصاض ثب غَضتص ضٍ ثاِ قجلاِ   

كٌس، ثب زستبًص اظْبض ً٘بظ ًوَزُ ٍ سزسُ هٖ
ّابٗص زض ًوابظ   كٌس، ٍ ثب گبمًوَزُ ٍ زػب هٖ

ًطٌ٘س ٍ ثب سطش ضٍ ثِ ضكاَع  اٗستس ٍ هٖهٖ
 .16ضٍزٍ سزسُ هٖ

 

 چشا دس ٔضٕ تُٓا سش ٔ پاْا
 ضَٕذ؟يسح يي 

 

زض ٍؾَ، تٌْب الظم است سط ٍ پب هسح پبسد: 
ضًَس؛ ظٗطا: اگط قطاض ثبضاس زض توابم اٍقابت    
ذػَغبً زض سطهب، ٍ ٗب ٌّگبهٖ كِ ساط ٍ پاب   

سط ٍ پب ضساتِ ضاَز، ظحوات     پَض٘سُ است،
ّبٕ ظٗبزٕ ثِ زًجبل زاضز ٍ حبل آى كِ ثطًبهِ

زٗاي قجااق حااساقل تاَاى هااطزم تٌظاا٘ن ضااسُ   
 .17است

 ْاي يخصٕصيشا دس ٔقتچ
 ًَاص ٔاخة ضذِ است؟ 

 

ّبٖٗ ػلت اذتػبظ ٗبفتي ًوبظ ثِ ٍقتپبسد: 
 ذبظ زٍ ػلت است:

ػلت اٍّل: ؾطٍضت ٗبز ذساًٍس زض آغابظ ّاط   
 طاحتٖ، ثب اٗي تَؾ٘ح كِ:كبض ٍ ٗب است
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 .ًًِوبظ غجح: اٍّل ضٍظ، آغبظ فؼّبل٘ت ضٍظا 
  ًوبظ ظْط: ٍسف ضٍظ، آغبظ استطاحت ث٘ي

 ضٍظ.
 ِزٍم ضٍظ، آغبظ فؼّبل٘ت ًوبظ ػػط: ً٘و ٕ

 زٍثبضُ ضٍظاًِ.
    ًِوبظ هغطة: اٍّل ضت، آغبظ پاطزاذتي ثا

 كبضّبٕ هَضز ػالقِ.
   ًٕوبظ ػطبء: پبسٖ اظ ضت، پبٗبى كبضّاب

 .18ضت ضٍظ ٍ
ػلت زٍم: حجت هؿبػٓف ػجبزات، ّوبٌّگٖ ثاب  
زٗگااط هَرااَزات، ٗاابزآٍضٕ تَثااِ اظ گٌاابُ  
ًرست٘ي، ضّبٖٗ اظ ظلوت ثطظخ ٍ ق٘بهات. ثاب   

 اٗي تَؾ٘ح كِ:
   ًُوبظ غجح: ٌّگبم غجح هالئك ضٍظ تابظ

آهسُ ٍ هال  ضت آهبزُ ضفتي ّساتٌس، ٍ  
ظه٘ي ث٘ص اظ اٍقبت زٗگاط زاضإ فطضاتِ   

ظ اٗي فطغتِ هؼٌإَ  است. هسلوبى ثبٗس ا
 ثطإ اضتجبـ ثب ذساًٍس استفبزُ كٌس.  

    ،ًوبظ ظْط: ٌّگبم ظٍال، ّواِ هَراَزات
كٌٌس. لصا ثاط اًسابى   ذساًٍس ضا تسج٘ح هٖ

ً٘ع ٍارت گطتِ اسات كاِ اٍ ضا تساج٘ح    
 كٌس.
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    ًوبظ ػػط ٍ هغطة: حؿاطت آزم ٌّگابم
ػػط اظ ثْطات ضاًاسُ ضاس ٍ ثاِ ٍقات      

اش قجَل گطت )هٌتْب ثؼاس اظ  هغطة تَثِ
س٘ػااس ساابل( ٍ آزم ٌّگاابم هغااطة سااِ 
ضكؼت ًوبظ گاصاضز: ٗاك ضكؼات ثاطإ     
ذكبٕ ذَزش، ٗك ضكؼت ثاطإ ذكابٕ   
 اش.حَّاء ٍ ٗك ضكؼت ثطإ پصٗطش تَثِ

    ُظلوات  ًوبظ ػطب: ضات تاساػٖ كٌٌاس ٕ
اٍّل قجط ٍ ظلوت ق٘بهت است. ذساًٍس ثاب  
ٍارت ًوَزى اٗي ًوبظ، زض پاٖ آى اسات   

اًسبى ثطإ ذاَزش ًاَضٕ زض قجاط ٍ     كِ
ّوچٌ٘ي ًَضٕ زض ق٘بهات ثاطإ گاصض اظ    

 .19غطاـ فطاّن ًوبٗس
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 چشا ًَاصْاي پُچ ٔػذِ سا 
 خٕاَيى؟يي  دس سّ ٔػذِ

 

ض٘ؼ٘بى ًوبظّبٕ پٌذ ٍػاسُ ضا زض ساِ   پبسد: 
ٍػسُ غجح ظْط ٍ هغطة هاٖ ذَاًٌاس ظٗاطا:    

ثا٘ي ًوبظّابٕ    ٍآلاِ( ػلِ٘اهلل)غلٖ پ٘بهجط اسالم
اًاس  اًاس ٍ فطهاَزُ  َهِ٘ اٗي چٌ٘ي روغ ًوَزُٗ
ذَاّن اهّتن زض آسبٗص ثبضاٌس ٍ ظٗابز ثاِ    هٖ

 .20ظحوت ً٘بفتٌس

ييضاٌ سكؼات ًَاصْا  چشا
 يتفأت است؟

 

 ػلت تفبٍت ضكؼبت ًوبظ اٗي است كِ:پبسد: 
ًوبظ ثطإ ٗابزآٍضٕ ذساًٍاس ٍارات گطاتِ     
است. اٗي ٗبزآٍضٕ ثب ٗك ضكؼت ًوبظ هحقّق 

طا تاب افكابض ًوبظگاصاض ثرَاّاس     ضَز؛ ظٗا ًوٖ
هتوطكع ذساًٍس ضَز، ًوبظ توابم ضاسُ اسات.    
 لصا ًوبظّب زٍ ضكؼتاٖ قاطاض زازُ ضاسُ اسات.    

 ثط اٗي اسبس: 
ّب زض اثتاسإ ضٍظ ذابلٖ   اٍلِ غجح: چَى شّي

اظ ّ٘بَّٕ ضٍظ است، ّوبى زٍ ضكؼات ثاطإ   
 ضس٘سى ثِ شكط ذساًٍس كبفٖ است.
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ثِ ضسّت  ظْط ٍ ػػط: اًسبى زض اٗي زٍ ٍقت
ّبٕ هرتلف كبضٕ است،  لصا ثِ زاضإ هطغلِ

ّطٗاك اظ زٍ ًواابظ ظْااط ٍػػااط زٍ ضكؼاات  
 اؾبفِ ضسُ است. 

هغطة: هطزم زض آغابظ ضات زض حابل تؼك٘ال     
كطزى كبض ذَز ّستٌس ٍلٖ اظ قطفٖ كوٖ ً٘ع 

ثبضٌس لصا تٌْب ٗك ضكؼت ثِ هٖ زاضإ هطغلِ
 -كااِ زٍ ضكؼاات ثبضااس  -ػااسز هجٌاابٖٗ آى 

 . 21ُ استاؾبفِ ضس
كاِ ٍقات ذَاث٘اسى     -ػطبء: زض ٍقت ػطبء 

ذَاّس ثِ ٗك رواغ ثٌاسٕ زض   فطز هٖ -است 
ثبضُ كبضّابٕ ضٍظش اظ ًظاط ه٘اعاى ذاساٖٗ     
ثَزى ٍ ض٘كبًٖ ثَزى آًْب ثطساس ً٘بظهٌاس ثاِ    

ثبضس تاب ثاِ اٗاي هْان     شكط ث٘طتط ذساًٍس هٖ
 زست ٗبثس. 

 چشا يستحّة است نثاط تيطتشي
 زاس)يثم ػثا( ًْشاِ ًَاصگ 

 تاضذ؟
 

 

ظٗطا ّط آًچِ ثب ًوبظگصاض ثبضاس ّواطاُ   پبسد: 
 .22گَٗسثب اٍ تسج٘ح ذساًٍس ضا هٖ
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ّوِ هَرَزات رْبى تسج٘ح ذساًٍس ضا  اغَالً
لجاابس ث٘طااتط ٍ زض اٗااي ه٘اابى   أهااٖ گٌَٗااس
ٖ    هٌسَة  -ثِ آسوبى اسات ظٗاطا ذساًٍاس ها

  ةفطهبٗس: هب آى ضا اظ آسوبى فطٍز فطستبزٗن
 

ا دٔ چشا فقشات اراٌ دٔ ت
 تا است؟

 

زى فقطات اشاى اٗي اسات  َػلت زٍ تب ثپبسد: 
 كِ:  
آى غفلات   لِاٍّ : ضًٌَسُ اشاى اگاط اظ ثابضِ  اٍالً

 .ٍ تَرِّ كٌس ثبض زٍم ضا ثطٌَز ،كطز ٍ ًطٌ٘س
: ثربقط ّوبٌّگٖ ثب ضكؼابت ًوابظ، ظٗاطا    حبً٘بً

 .23زٍ ضكؼتٖ است ،هجٌبٕ ػسزٕ ًوبظّب

چشا اراٌ تا تكثيش ضشٔع 
 ضذِ ٔ تا

)ال انّ اال هللا(   تٓهيم 
 خاتًّ يافتّ است؟

 

ضطٍع ضسُ ٍ تْل٘ل « اهلل»ظٗطا تكج٘ط ثب پبسد: 
ذبتوِ ٗبفتِ است ٍ چَى ًوابظ ثاطإ   « اهلل»ثب 

ٗبزآٍضٕ ذساًٍس است، ظٗجب است كِ اشاى ثاب  

                                                 
 (1)روؼِ:    ٖ السَّوبٍاتِ ٍٓ هب فِٖ الْأَضٕؼِٗٔسٓجِّحٔ لِلَِِّ هب فِ    أ
آزٓمٓ قَسٕ أًَْعَلٌْب ػٓلَٕ٘كُنٕ لِجبسبً َٗٔاضٕ سَٕٓآتِكُنٕ ٍٓ   ٗب ثٌٖٓ    ة

 (26ضٗطبً )أػطاف: 
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ًبم ذساًٍس ضطٍع ضسُ ٍ ثب ًبم اٍ ّان پبٗابى   
 .24پصٗطز

 چشا اْم سُت خًهّ
 ػهي خيش انؼًم» 

َّ
 «حي

 اَذ؟ًَٕدِ سا اص اراٌ حزف 
 

حاَّٖ ػلاٖ ذ٘اط    »رولاِ  ػلات حاصف   پبسد: 
اٗاي   اقبهِتَسف اّل سٌّت زض اشاى ٍ « الؼول

 است كِ:  
كطز اگاط ًوابظ ضا ثْتاطٗي ػوال     ػٔوٓط فكط هٖ

هااب ثااب »هؼطفااٖ كٌٌااس هااطزم ذَاٌّااس گفاات: 
 «. ذَاًسى ًوبظ ً٘بظ ثِ ضفتي ثِ رْبز ًساضٗن

ِ زٍم، پاب   ٍ حبل آى كاِ اٗاي ضفتابض ذل٘فا    
ًوَزى غَضت هسئلِ است ًِ حل ًوَزى آى. 

ضاس:  ثبٗس زض پبسد ثِ ضجِْ اٗي افطاز گفتِ هٖ
ًوبظ ثب ّ٘چ ٗاك اظ اػوابل غابلح ًاِ تٌْاب      »

هٌبفبتٖ ًساضز كِ ثبػج ضضاس كواٖ ٍ ك٘فاٖ    
 .25«(ضَزآًْب ً٘ع هٖ
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چشا دس تكثيشْاي ًَاص، 
 يستحة

 دست ْا تاال تشدِ  است 
 ضٕد؟

 
ّب ضا ٌّگبم تكج٘ط ثبال ست زستذَة اپبسد: 
 ثطز ظٗطا:

ذساًٍاس هخال   »هؼٌبٕ اهلل اكجط اٗي است كاِ  
، ٍ چاَى  «ّ٘چ ٗاك اظ هاسضٓكبت هاب ً٘سات    
گبًاِ زض  هسضٓكبت هب ثِ ًَػٖ ثب حاَاس پاٌذ  

هبى ضا كاِ زاضإ پاٌذ   زستبى اضتجبـ است هب
ثطٗن، ٍ ثب اٗاي ػوال ثاِ    هٖ اًگطت است ثبال

ٕ تطجِ٘ ًوَزى ذساًٍس ثِ ّا » ِ « »ط چ٘اع « ًا
 .26گَٗ٘نهٖ

اٗي ػول هَرت رلَُ ٗبفتي ًوابظ ضاسُ ٍ آى   
 .  27كٌستط هٖجبضا ظٗ

 چشا قثم اص تكثيشج االحشاو 
 يستحة است؟  ضص تكثيش

 

ذَة است قجل اظ تكج٘طٓ االحطام ضص پبسد: 
تكج٘ط گفتِ ضَز، ظٗطا ًوبظگصاض ثب ّط تكج٘اط،  
قسوتٖ اظ تَح٘س ضا زض شّي ذَز هطٍض كٌاس،  

 اٗي تَؾ٘ح كِ:ثب 
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ثؼس اظ تكج٘ط اٍل: ذساًٍس ثعضگتط اظ آى است 
كااِ ثااب ق٘اابم ٍ قؼااَز )اٗسااتبزى ٍ ًطسااتي(  

 تَغ٘ف ضَز.
ثؼس اظ تكج٘ط زٍم: ذساًٍس ثعضگتط اظ آى است 

 كِ ثب حطكت ٍ سكَى تَغ٘ف ضَز.
ثؼس اظ تكج٘ط سَم: ذساًٍس ثعضگتط اظ آى است 
كِ ثِ رسوٖ تَغ٘ف ضاسُ ٍ ٗاب ثاِ چ٘اعٕ     

 ضسُ ٍ هقبٗسِ گطزز.تطجِ٘ 
ثؼس اظ تكج٘ط چْابضم: ذساًٍاس ثعضگتاط اظ آى    
است كِ ثط اٍ حبلتٖ پسٗس آهسُ ٍ ٗاب هطؾاٖ   

 اٍ ضا ثِ زضز آٍضز.
ثؼس اظ تكج٘اط پاٌزن: ذساًٍاس ثعضگتاط اظ آى     
است كِ هتػف ثِ رَّط ٍ ٗب ػطؼ ضَز، زض 
چ٘عٕ حلَل ًوَزُ ٍ ٗاب چ٘اعٕ زض آى حلاَل    

 كٌس.
ًٍاس ثعضگتاط اظ آى   ثؼس اظ تكج٘اط ضطان: ذسا  

گبى ضا است كِ ٗكٖ اظ ذػَغ٘بت پسٗس آهس
زاضتِ ثبضس هخل ظٍال، اًتقبل ٍ تغ٘٘ط اظ حابلٖ  

 ثِ حبلٖ.
ثؼس اظ تكج٘ط ّفتن: ذساًٍس ثعضگتط اظ آى است 
كِ ٗكٖ اظ حَاس پٌزگبًِ ثتَاًاس اٍ ضا زض   

 .28كٌس
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چشا ًَاص تا تكثيش ضشٔع ٔ 
 تا 

 ياتذ؟يي  پاياٌ  تسهيى

 
ػلت اٗي كِ ًوبظ ثب تكجط ضطٍع ضسُ ٍ  پبسد:

 ٗبثس اٗي است كِ:  ثب سالم پبٗبى هٖ
تَاًس ثاب  ثب تكج٘طٓ االحطام زٗگط ًوبظگصاض ًوٖ

زٗگطاى سري ثگَٗس ٍلاٖ ثاب اتوابم تطاّْس ٍ     
تَاًاس زٍثابضُ ثاب زٗگاطاى     توبم ضسى ًوبظ هٖ

 سااري ثگَٗااس ٍ چااَى ازة اسااالهٖ حكاان 
، كٌاس كاِ ساري ثاب ساالم ضاطٍع ضاَز       هٖ 

ذساًٍس سالم ثؼاس اظ ًوابظ ضا ٍارات ًواَزُ     
 .29است

چشا تؼضي اص ًَاصْا سا 
 تهُذ ٔ

سا آساو تايذ   تؼضي 
 خٕاَذ؟

 
ػلت ثلٌس ذَاًاسى ٍ ٗاب آضام ذَاًاسى    پبسد: 

 ًوبظّب اٗي است كِ:
ظٗطا ذساًٍس اظ قطفاٖ ثسا٘بض ثلٌاس هطتجاِ ٍ     
زٍض است پن ثبٗس اٍ ضا غسا كطز ٍ اظ قطفٖ 
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)اظ ضگ گاطزى ًعزٗاك   ثس٘بض ًعزٗك اسات  
 .  30( پن ثبٗس ثب اٍ آضام سري گفت أتط

اهب اٗي كِ ًوبظّبٕ ضات ٍ ًوابظ غاجح كاِ     
ضَز ضا ثبٗاس  ٌّگبم تبضٗكٖ آسوبى ذَاًسُ هٖ

ثلٌس ذَاًس ٍ ًوبظ ظْط ٍ ػػط ضا آضام، ضبٗس 
ثربقط اٗي ثبضاس كاِ غاسإ ثلٌاس زض ضات      
هَرت ضّبئٖ اظ ٍّن ثاطإ ذاَز ٍ زٗگاطاى    

 ٍ ظ كاِ غاساّبٕ ظٗابزٕ زض    است ٍلاٖ زض ض
اقطاف ٍرَز زاضز، ًجبٗس ثب غسإ اؾابفِ ثاط   

 . 31اٗي ّ٘بَّ اؾبفِ ًوَز
)ثب اٗي تَؾ٘ح كاِ ضات ذاَز ٍّان ثطاًگ٘اع      
است ٍ فطزٕ كاِ زض تابضٗكٖ ثاب ًوبظگاصاض     

كٌس اگط اٍ غسإ ذَز ضا ثِ ًوبظ ثطذَضز هٖ
 ضَز(.ثلٌس كٌس زٗگط هَرت ّطاس ًوٖ

چشا دس ًَاص تايذ قشآٌ 
 الٔت ًَٕد؟ت

 
ذَاًسى قطآى زض ًوبظ تأك٘سِ ث٘طاتط ثاط   پبسد: 

اّو٘ت تالٍت قطآى است. ًوبظگصاض ثب تالٍت 
   ٖ كٌاس تاب قاطآى اظ    قطآى زض ًوابظ تاالش ها

                                                 
 (16 : ًَحٕيُ أَقْطَةٔ ئِلَِِٕ٘ هِيْ حٓجٕلِ الَْٓضٗسِ )  أ
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اش كٌبض ظزُ ًطسُ ٍ اغكالحبً هْزَض ظًسگٖ
 .32ًگطزز

قبثل تَرِ است كِ زض ضكؼت سَم ٍ چْابضم  
ذَة است ثِ رابٕ تساج٘حبت اضثؼاِ ساَضُ     

 ذَاًس.ضا  حوس

 چشا دس ًَاص سٕسِ حًذ
 ضٕد؟خٕاَذِ يي 

 
تالٍت ساَضُ حواس زض ًوابظ ثاِ اٗاي      پبسد: 

 ذبقط است كِ:
ثٌبثط فطهَزُ ذساًٍس سَضُ حوس ثطاثطٕ ثب كل 

ساري گفاتي    ،. ٍ ّوچٌ٘ي ًوابظ  أكٌسقطآى هٖ
هطزم ثب ذساًٍس اسات ٍ قاطآى ساري گفاتي     
ذساًٍس ثب هطزم است ٍ زض سَضُ حوس ّاط زٍ  

 ٗت ضسُ است: ؼس ضػبثٔ
ٗي( قسوت اٍل آى )اظ اثتسا تب هبلك َٗم الاسّ 

  .اظ قَل ذساًٍس است
ب  قسوت زٍم آى اظ قَل ػجاس اسات )اظ اّٗا   

 . ةًؼجس تب آذط(

                                                 
حزط: الْؼٓظ٘نٓ ) ٍٓ الْقُطْآىَ  ٍٓ لَقَسٕ آتٌَٕ٘ب ٓ سٓجٕؼبً هِيَ الْوٓخبًٖ  أ

87) 
 412 ظ : 2 د : :ئضضبزالقلَة  ة
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 ، است دس سكٕع چشا يستحةّ 
 گشدٌ

 سا اص تيٍ دٔ كتف  خٕد 
 تيشٌٔ تكطيى؟

 
ضػبٗت ازة فَ  زض ًوبظ ثِ اٗي ػلات  پبسد: 

 است كِ:  
گَٗاس: هاي   َع ثِ ذساًٍس هٖزض ضكًوبظگصاض 

حفظ ذَاّن كاطز   ،اٗوبًن ضا ثِ ٗگبًِ ثَزى تَ
 .  أٍلَ گطزًن ظزُ ضَز

ثب اٗي تَؾ٘ح كِ زض قاسٗن ثاطإ ظزى گاطزى    
ٕ ضتب سطش ضا ثاِ هقاسا   سگفتٌهٖاٍ فطزٕ ثِ 

رلَ ث٘بٍضز تاب گاطزًص كطا٘سُ ضاسُ ٍ ظزى     
 گطزى اٍ ثِ ضاحتٖ غَضت گ٘طز! 

 

 سكؼت دٔ سدذِ چشا دس ْش
 ٔاخة ضذِ است؟ 

 
ػلت ٍرَة زٍ سزسُ زض ّاط ضكؼات   پبسد: 

  اٗي است كِ:
  گَٗاس: هٖل سزسُ اٍّزض حق٘قت ًوبظگصاض زض 

 .«ذب  ثَزم هي قجالً»

                                                 
 2الططائغ د :  آهٌت ثَحساً٘تك ٍ لَ ؾطثت ػٌقٖ )ػلل  أ

 (320ظ : 
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 گَٗاس:  هٖ ،ل ثطهٖ زاضزٍقتٖ سط اظ سزسُ اٍّ
  .«هي اظ ذب  ظازُ ضسم» 

ٖ ظهبًٖ كِ ثِ سزسُ زٍّ ٖ ضٍز، م ها   گَٗاس: ها
  .«گطت هي زٍ ثبضُ ثِ ذب  ثطذَاّن»

ٖ زاضز هٖم ثطٍقتٖ سط اظ سزسُ زٍّ   گَٗاس: ها
 .33«هي زٍثبضُ اظ ذب  ثطاًگ٘رتِ ذَاّن ضس»

چشا سدذِ تش صييٍ تايذ 
 كشد؟

 

سزسُ ثط ظه٘ي، ًطبى ذؿَع زض هقبثل پبسد: 
ذساًٍس است. ظٗطا ًوبظگصاض ثبال تطٗي قسوت 

٘ع كِ ذب  ثبضس چثسًص ضا ضٍٕ پست تطٗي 
 قطاض هٖ زّس.
س سااعاٍاض ً٘ساات ًوبظگااصاض ثااط ثااطاٗي اسااب
ّب سزسُ كٌس؛ چِ اٗاي  ّب ٍ پَض٘سًٖذَضزًٖ

ٖ كِ ثٌسگبىِ زً٘ب، ذَضزًٖ ّاب ضا  ّب ٍ پَضا٘سً
إ كِ ذساًٍاس  كٌٌس ٍ سزسُ كٌٌسُػجبزت هٖ

كٌس ًجبٗاس ثاط هؼجاَزِ اّال زً٘اب      ضا ػجبزت هٖ
 .34سزسُ كٌس
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 چشا دس سكٕع
سثحاٌ ستي انؼظيى ٔ » 

 « تحًذِ
 دس سدذِ ضٕد ٔگفتّ يي

االػهي ٔ   سثحاٌ ستي» 
 ؟«تحًذِ

 
ػلت شكطّبٕ ذبظ زض ضكَع ٍ سزسُ پبسد: 

 اٗي است كِ: 
ًوبظگصاض ظهبًٖ كِ زض هقبثل ػظوت ذساًٍس، 

آٍضز، هٌبسات اسات كاِ    سط تؼظ٘ن فطٍز هٖ
سجحبى ضثٖ الؼظ٘ن »ػظوت ذساًٍس ضا ثب شكط 

ثسااتبٗس ٍ ثااب اٗااي سااتبٗص زض  « ٍ ثحوااسُ
ٖ  ثبالٖٗ اظ ػظوت ذس ًوبٗاس تاب   اًٍس پ٘اسا ها

راابٖٗ كااِ ٍقتااٖ سااط اظ ضكااَع ثطزاضاات،   
زضٗبفتص اظ ذساًٍس ث٘ص اظ چ٘عٕ اسات كاِ   

ٖ   قجالً حن هٖ ٗبثاس  كطزُ، چِ اٗاي كاِ زض ها
ذساًٍس ثطتط ٍ اػاالٕ اظ چ٘اعٕ اسات فكاط     

 كطزُ است. هٖ
كٌس كاِ ثاط   چٌبى اٍ ضا رصة هٖاٗي حبلت آى
ٕ افتس ٍ زض سازسُ اقاطاض ثاِ ثطتاط    ظه٘ي هٖ

ٖ  ذساًٍس اظ زض  قجل٘ص هٖ گَٗاس:  كٌاس ٍ ها
 .35«سجحبى ضثٖ االػلٖ ٍ ثحوسُ»

چشا ُْگاو دػا )ٔ قُٕت( 
 ْاتايذ دست

تشد  تّ طشف آسًاٌ تاال  سا 
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 ٔ حال آٌ
خذأَذ ًّْ خا حضٕس   كّ 

 داسد؟
 

ازةِ ثبال ثطزى زسات ٌّگابم زػاب اٗاي     پبسد: 
 است كِ:

 .36ضظ  هبزّٕ ٍ هؼٌَٕ اًسبى زض آسوبى است
ضظ  ضوب ٍ آًچِ ثاِ ضاوب   »فطهبٗس: قطآى هٖ

 . أ«است زض آسوبى است ٍُػسُ زازُ ضس
 

 
 ،تؼذ اص ًَاص چشا تسثيحات  

 )ػهيٓا انسالو(حضشت صْشاء تّ 
 ؟َسثت دادِ ضذِ است

 
سجت ضسًس  السالم()ػلْ٘بحؿطت فبقوِ پبسد: 

ٖ تب اٗي تسج٘حبت اظ قطٗق پ٘ابهجط   ِ اهلل)غال -ػل٘ا

لصا اٗاي   ؛ٖ تؼل٘ن زازُ ضَزت اسالهثِ اهّ ٍآلاِ( 
 تسج٘حبت ثِ ًبم اٗطبى هؼطٍف ضس. 

تسج٘حبت اظ اٗاي قاطاض ثاَز كاِ:     قؿِ٘ تؼل٘ن 
ثطإ اًزبم كبضّابٕ   السالم()ػلْ٘بحؿطت ظّطاء 

ًوَز ٍ ظحوت هٌعل ٍقت ظٗبزٕ ضا غطف هٖ
ٖ ظٗبزٕ ضا تحوّ  العقؿاِ٘ ثاِ اقّا    .كاطز ل ها

اظ  ضساابًسُ ضااسُ ٍ ٍآلااِ(ػل٘ااِاهلل)غاالٖپ٘اابهجط 
حؿطت ذَاستِ ضس تاب ارابظُ زٌّاس ذابزهٖ     

                                                 
 (22ٍٓ فِٖ السَّوبءِ ضِظٕقُكُنٕ ٍٓ هب تَُػٓسٍٔىَ )شضاٗبت:   أ
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هي ثِ  :حؿطت فطهَزًس .ِ ضَزتّْ٘ثطإ هٌعل 
ثطإ  ضوب چ٘عٕ ضا ٗبز ذَاّن زاز كِ اظ ذبزم

آًگابُ تساج٘حبت ضا ثااِ    .ضاوب ً٘كاَتط ثبضااس  
 .37آهَذتٌس السالم()ػلْ٘بحؿطت ظّطاء 

 

 چشا يستحّة است ًَاص تّ
 خًاػت خٕاَذِ ضٕد؟ 

 

بة ًوبظ روبػت اٗي است فلسفِ استحجپبسد: 
 كِ:

ذَاًاس ٍ چاِ   هطرع ضَز چِ كسٖ ًوبظ هٖ
ّابٕ  ذَاًس، چاِ كساٖ ٍقات   كسٖ ًوبظ ًوٖ

 ٖ زاضز ٍ چاِ كساٖ   )فؿ٘لت( ًوبظ ضا پبس ها
كٌس ٍ اگط چ٘عٕ ثِ ًبم ّب ضا تجبُ هٖاٗي ٍقت

ًوبظ روبػت ًجَز ثطإ كسٖ اهكابى ًساضات   
 . 38تب گَاّٖ ثط غبلح ثَزى كسٖ ثسّس

اضتي ثِ كسٖ كِ ًوبظّبٗص ضا ثِ حسي ظي ز
ذَاًس هَضز تَغاِ٘ قاطاض گطفتاِ    روبػت هٖ

 .  39است

چشا تايذ اياو خًاػت ػادل 
 تاضذ؟

 

 اهبم روبػت ثبٗس ػبزل ثبضس ظٗطا:پبسد: 
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اٍ ٍاسكِ ٍ ضف٘غ فطز ًوبظگصاض ًاعز ذساًٍاس   
  ٖ تَاًاس  است، ٍ ٍاسكِ ث٘ي ذلق ٍ ذابلق ًوا
زّاس  م هٖاًسبًٖ ثبضس كِ ثب گٌبّبًٖ كِ اًزب

ساافبّت ٍ ث٘رااطزٕ ذااَزش ضا حبثاات ًوااَزُ 
  .40است

     ِ  قطآى اًسبًٖ ضا كاِ تابثغ اًج٘اب ً٘سات ساف٘
 . أًبهسهٖ 

ًَاص ضكستّ  ،چشا دس سفش
 ضٕد؟يي

 
ثرابقط اٗاي   ضكستِ ضسى ًوبظ زض سفط پبسد: 
 :كِاست 
اٗي كِ اغل ًوبظّب زٍ ضكؼتٖ است ٍ ثربقط  

زٍ ًوبظگصاض ث٘طاتط ثاِ ٗابز ذساًٍاس ثبضاس،      
ٍ زض سافط   .اؾبفِ ضسُ اسات ّب ثِ آىضكؼت 
اؾابفِ   ٖ كِ زاضز اٗي هقاساضِ ّٗبسرتٖ ثربقط

ثرط٘سُ ضسُ است تب هطزم كوتط زچبض سارتٖ  
 ضًَس. 

ٍ ًوابظ  ًوابظ غاجح   اهبم ػلت ضكستِ ًطسى 
 هغطة:

                                                 
ِ ئِثٕطاّ٘نٓ ئِالَّ هٓيْ سٓفِِٓ ًَفْسِٓ )ثقطُ:    أ ٍٓ هٓيْ ٗٓطْغَتٔ ػٓيْ هِلَّٔ

130) 
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اظ اثتسا هَضز ترف٘ف ًسجت ثاِ زٍ  ًوبظ غجح 
ضكؼاات اؾاابفٖ ثااَزُ ٍ ًواابظ هغااطة ً٘ااع اظ 

ثطذَضزاض ضسُ است، لاصا  ترف٘ف ٗك ضكؼتٖ 
اٗي زٍ ًوبظ زض سفط زٍثبضُ هَضز ترف٘ف قطاض 

 .41اًسًگطفتِ

 ق تّ خٕاَذٌچشا تسياسي يٕفّ 
 ضَٕذ؟ًَي ًَاص ضة 

 

ػسم تَف٘ق ًوبظ ضت ثِ اٗي ػلت است پبسد: 
 كِ:

اًسبًْب ثب گٌبّبًٖ كِ زض ضٍظ اًزبم هٖ زٌّس 
 ذااَز ضا اساا٘ط ذكبّبٗطاابى هااٖ كٌٌااس؛ لااصا  

 .42ضَزثطإ ًوبظ ضت ؾؼ٘ف هٖ اضبىاضازُ
فطهبٗس: إ زاٍز! چطا زٍستبى هاي  ذساًٍس هٖ

ذَضًس؟! غن زً٘ب لصت هٌبرابت  غن زً٘ب ضا هٖ
   43ثطز!هي ضا اظ ث٘ي هٖ

 

چشا خطثّ ًَاص خًؼّ قثم اص 
 ًَاص ٔ خطثّ 

ًَاص تايذ  ًَاص ػيذ تؼذ اص
 خٕاَذِ ضٕد؟

 
تطت٘ت ذبظ ذكجاِ ّابٕ ّاط ٗاك اظ     پبسد: 

كط ٍ ًوبظ ػ٘س قطثابى ثرابقط اٗاي    ًوبظ ػ٘س ف
 است كِ:



 /چْل پبسد زض ثبضُ ًوبظ44    

    ٖ ضاَز ٍ زض  ًوبظ روؼِ ّاط ّفتاِ ثطگاصاض ها
ًت٘زِ ضغجت ثطإ آى كوتط اسات ٍ ٍسَساِ   
ّاب  ثطإ تط  آى ث٘طتط، لصا ًوبظ ثؼس اظ ذكجِ
ّاب ضا  گصاضتِ ضسُ است تب ثربقط ًوبظ، ذكجِ

ً٘ع گَش زٌّس. ٍلٖ ًوبظ ػ٘س تٌْب زٍ ثابض زض  
ٕ كبفٖ ضغجت ثطإ اظُسبل است ٍ هطزم ثبًس

ّب ضا زاضًس، پن زٗگط ؾاطٍضتٖ  ضٌ٘سى ذكجِ
 .44ثطإ تأذ٘ط ًوبظ اظ اٍّل ٍقت آى، ً٘ست

چشا ًَاص ييّت داساي پُح 
 تكثيش

 سكٕع ٔ سدذِ  تٕدِ ٔ 
 َذاسد؟

 

پٌذ تكج٘ط زض ًوبظ هّ٘ت، زض ػَؼ پٌذ پبسد: 
 ٍػسُ ًوبظ َٗهِّ٘ است. 

رابقط  ضكَع ٍ سزسُ ًساضتي ًوبظ هّ٘ت ً٘اع ث 
اٗي است كِ ّاسف اظ اٗاي ًوابظ ، ذؿاَع ٍ     
ذطَع ٍ اظْبض شلّت ٍ ذاَاضٕ ًاعز ذساًٍاس    
ً٘ست ثلكِ حكوت آى زػب ٍ قلات آهاطظش   

 .45ثطإ هّ٘ت است

چشا ًَاص آيات ٔاخة ضذِ 
 است؟

 

 فلسفِ ٍرَة ًوبظ آٗبت اٗي است كِ:پبسد: 
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زاًس آٗب حاَازث قج٘ؼاٖ هخال هابُ     اًسبى ًوٖ
گطفتگاااٖ  گطفتگاااٖ )ذساااَف(، ذَضضااا٘س

 )كسااَف( ٍ ظلعلااِ، ًْبٗتاابً ثااِ ًفااغ اٍ تواابم 
پصٗطز، لصا اظ ضَز ٍ ٗب ثِ ؾطض اٍ پبٗبى هٖهٖ

اًسبى ذَاستِ ضسُ است تب ثِ هحؽ آگابّٖ  
اظ اٗي حَازث، ثِ زضگبُ ذساًٍس ظاضٕ كٌس ٍ 
اظ اٍ ثرَاّس تب ضطّ اٗي اهَض ضا اظ اٍ ثطقطف 

 .46ًوبٗس

چشا ًَاص آيات داساي دِ 
 سكٕع است؟

 

فْن ػلت زُ ضكَع زاتطي ًوابظ آٗابت   پبسد: 
 ً٘بظهٌس ثِ زقت زض هكلت است:

ٗك: اغلِ ًوبظٕ كِ ذساًٍس اظ آساوبى فاطٍ   
فطستبزُ، زُ ضكؼت است، ٍ ّفت ضكؼت زٗگط 

 ٍآلاِ( ػلِ٘اهلل)غلٖضا ذساًٍس ثِ زضذَاست پ٘بهجط 
 ثِ ًوبظّب اؾبفِ ًوَزُ است. 

٘ي زٍ: ضكَع، هال  ضكؼبت ًوبظ است. ثِ ّو
 ذبقط ضكؼت ٍ ضكَع ّن ضٗطِ ّستٌس.  

ثب تَرِ ثِ اٗي زٍ هكلت، ثالٗبٕ آسوبًٖ كاِ  
اًس ثب زُ ضكؼت ًوابظ  اظ آسوبى ثِ ظه٘ي آهسُ

اًس، كِ زض زٍ ضكؼت، ثب زُ ضكَع ذالغِ ضسُ
 .47ضَزضطّضبى زفغ هٖ
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ْايي كّ چشا صَاٌ تايذ سٔصِ
 دس اّياو

قضا  اَذػادت ياْاَّ َگشفتّ 
 ًَايُذ

 ي ًَاصْا سا قضا َكُُذ؟ٔن 
 

زاً٘ن كِ ظًبى زض ّط هبُ ث٘ي سِ تاب  هٖپبسد: 
تَاًٌاس  ٕ ح٘ؽ ًوّٖفت ضٍظ، ثِ ذبقط پسٗسُ

ّب پان اظ  ًوبظ ثرَاًٌس ٍ ٗب ضٍظُ ثگ٘طًس. آى
ّب ضا قؿب پب  ضسى اظ ح٘ؽ الظم است ضٍظُ

 ًوبٌٗس ٍلٖ قؿبٕ ًوبظّب الظم ً٘ست ظٗطا:
ظى ًتَاًس ثاِ  ضَز تب قؿبء ًوبظّب هَرت هٖ 

ذَثٖ ثِ اػؿبٕ ذابًَازُ ذاَز ثطساس، ٍلاٖ     
ضٍظُ اًزبم كابض ذبغاٖ ً٘سات كاِ اٍ ضا اظ     

 .48ًزبم ٍظبٗفص ثبظ زاضزا
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 يُاتغ

 قطآى كطٗن. .1

اًتطابضات   –ضا٘د غاسٍ    –ػلل الطاطاٗغ  « ع» .2
 هكتجٔ الساٍضٕ قن.

 –ضا٘د غاسٍ     –هي ال ٗحؿاطُ الفق٘اِ   « فق»  .3
 بضات اسالهٖ قن.طهإسسِ اًت

بضات طهإسسِ اًت -ض٘د غسٍ   –ل الرػب« خ» .4
 اسالهٖ قن.

اًتطاابضات  –ضاا٘د غااسٍ    –االهاابلٖ « هااب» .5
 كتبثربًِ اسالهٖ قن.

زاض الكتات   –حقٔ االسالم كلٌ٘اٖ   –الكبفٖ «  » .6
 االسالهِ٘ تْطاى

بضات طاًت –قكت السٗي ضٍاًسٕ  –السػَات « ز» .7
 هسضسِ اهبم هْسٕ )ػلِ٘ السالم( قن.

هإسسِ  –ط ػبهلٖ ض٘د ح –ٍسبئل الط٘ؼٔ « ئل» .8
 آل الج٘ت الح٘بء التطاث قن.

هإسساِ   –ػالهِ هزلساٖ   –ثحبض االًَاض « ة» .9
 الَفبء ث٘طٍت.

 –قكت السٗي سؼ٘س ثي ّجٔ اهلل  –فقِ القطآى « ِف» .10
 كتبثربًِ آٗت اهلل هطػطٖ قن.

 –هحوااسٕ ضٗطااْطٕ  –ه٘ااعاى الحكواأ « هااٖ» .11
 اًتطبضات زاض الحسٗج قن.  

 .ِ قجبقجبئٖػاله –تفس٘ط الو٘عاى « تف» .12

   .ػلٖ كَضاًٖ –فلسفٔ الػالٓ « فل» .13

 .آٗت اهلل هبهقبًٖ  –هطآٓ الكوبل  .14
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