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  دسس اٍلدسس اٍل

  پيًَذ هثاسن

ؽ٧است ثلاٮ ؽ٧ؿ ٪١سلٮ ا٤تؾبة ٥ٔـ،  سبٚ ام س٣ لجـاهلل ٘قضت٩ ث٧ؿ، ا٦ ٠ٯ 55

اٮ ٔبش ا٣ٰ اٌتؾبك ٤صٱت آ٫٤ب ثط٧ؿ.  سلض٥بس ٦ ؿؽتلا٢ مٰبؿٮ آكم٦ ؿاضت٥ـ ٩ٔ ٪بٮ ؽب٧٤اؿ٨

لجـاهلل ٪ٟ ٩ٔ ؿا٤ط٥١ـٮ ثنكٖ ث٧ؿ، ؿك رستز٧ٮ ؿؽتلٮ ؿا٤ب ٦ پبٔـا٣٠  ، پـك لجـا١ٜؽٝت

 ٥٠بست ٦ ٪١ب٪٥ٗ ثب لجـاهلل ثبضـ. لاٮ ٌلم٤ـش ث٧ؿ تب ٪١تبئٯث

ام س٧ئٯ ؿٰٙل ٦٪ت ٌلم٤ـ لجـ ٥٠بي ٪ٟ ٩ٔ ام ضؾصٱت٫بٮ ثنكٖ ٩ٕ٠ ث٧ؿ، ؿؽتلٮ ؿاضت 

، ا٦  كٌت ، ث٫تل٣ٰ ؿؽتل آ٢ ك٦م٘بك ث٩ ض١بك ٠ٯ آ٩٥٠ ٩ٔ ام ٤فل پبٔـا٥٠ٯ ٦ ١ٔبالت ٠م٧٥ٮ ث٩ ٤بٞ

 «. ٪٧٥م م٦ؿ است: » قٰلٌت ٦ ث٩ پـكش ٍ٘تپ ، ا٠ب ١٤ٯ ٠تمـؿٮ ؿاضت ؽ٧استٙبكا٢

، ض٧٪لٮ ٥٠بست ٦ ثب ١ٔبٚ پٱـا ض٧ؿ، تب ا٩ٕ٥ٰ ك٦مٮ  ٦٪ت آكم٦ ؿاضت ٩ٔ ثلاٮ ؿؽتلش آ٩٥٠

ضٕبك ٘ب٨ كٌت ٦ ؿك آ٤زب لجـاهلل كا ؿٰـ، ٪١ٱ٩ٕ٥ ٤ٙب٪ص ث٩ لجـاهلل اٌتبؿ ؽبؼلات ؿ٦كا٢  ٦٪ت ث٩

ث٧ؿ ٩ٔ پـك لجـاهلل ٩ٔ ٰٓ پسل ثٱطتل لجـاهلل ثلاٰص م٤ـ٨ ضـ، ٧ٰ٘ب ٪١ٱ٣ ؿٰل٦م  ٧٤ر٧ا٤ٯ

 .٩ٔ ا٘ل ؽـا٤٦ـ ث٩ ا٦ ؿ٨ پسل ثـ٪ـ، ٰٕٯ ام آ٫٤ب كا ؿك كا٨ ؽـا ِلثب٤ٯ ٥ٔـ ، ٤قك ٔلؿ٨ ث٧ؿ ٤ـاضت

 عثذاهلل لشتاًي ساُ خذا

، ٟٔ ٟٔ لـؿ پسلا٤ص ث٩ ؿ٨ ٤ٍل  ؼٯ سبٜٱب٤ٯ كا ثلآ٦كؿ ٦ لجـا١ٜؽٝت ٭ؽـا٤٦ـ ؽ٧است

٠سزـ اٜغلاٞ آ٦كؿ ٦ ث٥بٞ ٌلم٤ـا٤ص  ا٦ ٪٩١ ٌلم٤ـا٤ص كا ث٩ كسٱـ ٦ لجـاهلل آؽل٣ٰ آ٫٤ب ث٧ؿ،

ِلل٩ مؿ تب ٰٕٯ كا ا٤تؾبة ٦ ِلثب٤ٯ ٥ٔـ، س٩ ثبك ا٣ٰ ِلل٩ كا تٕلاكٔلؿ ٦ ٪ل س٩ ثبك ث٩ ٤بٞ 

لجـا١ٜؽٝت  ؿاضت ؿكآ٠ـ، ٧ٔصٕتل٣ٰ ٌلم٤ـش لجـاهلل ٩ٔ ام ٪٩١ ثٱطتل ا٦ كا ؿ٦ست ٠ٯ

 ٌلم٤ـش كا ِلثب٤ٯ ٥ٔـ، ٌلٰبؿ ام ٠لؿ٦م٢ عبظل ؿكؿست لجـاهلل كا ٘لٌت ٦ ٔبكؿ ثل ٔطٱـ تب 

٠سزـ اٜغلاٞ ثلؽبست مٰلا ٩ٔ لجـاهلل ٧٤ر٧ا٤ٯ ثسٱبك مٰجب ٦ ؿ٦ست ؿاضت٥ٯ ث٧ؿ، ثلاؿكش 

٪ل ؿ٦ ام ٰٓ ٠بؿك ث٧ؿ٤ـ، ٘لٰب٢ پٱص ؿ٦ٰـ ٦ ؿست پـك كا ٘لٌت ٦ ام پـك  اث٧ؼبٜت ٩ٔ

، ش ٪ٟ ام ؿ٦ك ثب اض٫ٕبٮ آتطٱ٣لجـاهلل ِلثب٤ٯ ٥ٔـ، ٠بؿك ؽ٧است ٩ٔ ا٦ كا ث٩ ربٮ ثلاؿكش

صغ٣ ٠سزـاٜغلاٞ وٝى٩ٝ ث٧ؿ ٩ٔ آٰب لجـا١ٜؽٝت ٦اِمبً  .ٔلؿ ٤ـش لجـاهلل كا ثـك٩ِ ٠ٯمٌل ام

 ٌلم٤ـش كا ِلثب٤ٯ ؽ٧ا٪ـ ٔلؿ ٰب ؽٱل؟
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 پيشٌْاد عاتىِ

ؽ٧ا٪ل لجـاهلل ؿ٦ا٢ ؿ٦ا٢ «  لبت٩ٕ»٤ب٘ب٨ صغ٣ ٠سزـاٜغلاٞ ولَ ؿك اظؽلاة ث٧ؿ ٩ٔ 

 :  اٮ كا ثٱب٢ ٔلؿ ٦ ٍ٘ت ـ٨پٱص آ٠ـ ٦ پٱط٫٥بؿ ل

پـك رب٢ ثٱ٣ لجـاهلل ٦ ؿ٨ ضتل ِلل٩ ثن٢ ٦ ا٘ل ثبم ٪ٟ ث٥بٞ لجـاهلل ؿك آ٠ـ آ٤ّـك تمـاؿ 

٣ٔ تب ِلل٩ ث٥بٞ ضتل٪ب ؿكآٰـ، ا٣ٰ پٱط٫٥بؿ ل١ٝٯ ضـ، ٠لتج٩ ا٦ٚ ٦ ؿ٦ٞ تب ٫٤ٟ  ضتل٪ب كا اظب٩ٌ

ضتل ٦ لجـاهلل، ِلل٩ ث٩ ٤بٞ  099٪ب ث٩ ٤بٞ لجـاهلل ؿكآ٠ـ ا٠ب ؿك ِلل٩  ِلل٩ ضتل، ٪٩١ 99ٰم٥ٯ 

ضـ ٜقا تب س٩ ثبك ا٣ٰ ِلل٩ كا تٕلاك ٔلؿ ٦ ٪ل  ؿٜص كاظٯ ١٤ٯ صـ ضتل ؿكآ٠ـ، لجـا١ٜؽٝت

 لجـاهلل، ام ٰٓ ٠لٖ عت١ٯ ٤زبت پٱـا ٔلؿ.  س٩ ثبك ث٥بٞ ضتل٪ب ؿك آ٠ـ ٦ ث٩ ا٣ٰ تلتٱت

، ؿست  ا٤صٌلٰبؿ ٪٩ٝ٫ٝ ٦ ضبؿٮ سلاسل ٩ٕ٠ كا ٌلا٘لٌت ٦ ثٱـك٤ٗ اث٧ؼبٜت ٦ ؽ٧ا٪ل

 لجـاهلل كا٘لٌت٥ـ ٦ ام ؿست پـك ثٱل٢٦ ٔطٱـ٤ـ.

 پيًَذ هثاسن

، ٤ٙب٨ ٦٪ت  ٘قضت٩ است ام ؽبؼل٨ آ٤ل٦م ٩ٕ٠ تب ا٠ل٦م ٩ٔ لجـاهلل ر٧ا٤ٯ كضٱـ ضـ٨ سب٫ٜب

ضٱٍت٩ ٠ّبٞ  ٪بٮ ٘قضت٩ ؿك ٪ٟ پٱضٱـ ٦ ا٦ كا ص٥ب٢ ٠زق٦ة ؽ٧ؿ ٔلؿ ٩ٔ ث٩ لجـاهلل ثب ؽبؼل٨

تل  ٥٠بست ثلاٮ ؿؽتلٞ آ٩٥٠ ٪١سلٮ: » ٩ آ٠ـ ٦ ث٩ ٪١سلش ٍ٘تلجـاهلل ضـ، ث٩ سللت ث٩ ؽب٤

 آ٩٥٠ ٤ٱن ص٥ٱ٣«  تل ام لجـاهلل ٤ٱست ا٦ مٰجبتل٣ٰ ٦ ٤ٱ٧ٕتل٣ٰ ر٧ا٢ ِلٰص است ٦ ضبٰست٩

٤نؿ لجـا١ٜؽٝت ثل٦ ٦ آ٠بؿ٘ٯ : » ض٧٪لٮ كا ثلاٮ ؽ٧ؿ پس٥ـٰـ، ٦٪ت ث٩ ٪١سلش ٍ٘ت

ـا١ٜؽٝت ٩ٔ آ٩٥٠ ٦ ؽب٤ـا٢ ضلًٰ ا٦ كا لج.«  ثلاٮ ٪١سلٮ لجـاهلل الال٢ ٣ٔ ؿؽتلٞ آ٩٥٠ كا

تب٢٧٥ٔ ٪ٱش ؿؽتلٮ ثلاٮ پسلٞ : » ا٣ٰ پٱط٫٥بؿ كا پقٰلٌت ٦ ٍ٘ت ض٥بؽت ثٱـك٤ٗ ٔب٠الً ٠ٯ

 «تل ام آ٩٥٠ ثبضـ ضبٰست٩ لجـاهلل پٱط٫٥بؿ ٤طـ٨ ٩ٔ ٥٠بسجتل ٦

 ث٩ ا٣ٰ تلتٱت لجـاهلل ثب آ٩٥٠ امؿ٦اد ٔلؿ ٦ ثب٧٤ا٢ ثسٱبكٮ ؿك آ٢ لصل ام ص٥ٱ٣ اٌتؾبكٮ

٦ ثٱ١بك ضـ٤ـ، ر١مٯ ام آ٫٤ب ام ك٦ٮ عسبؿت تص١ٱٟ ٘لٌت٥ـ آ٩٥٠ كا ثٕط٥ـ  ٠غل٦ٞ ٘طت٩

 ٦ٜٯ ؽـا٤٦ـ ا٦ كا عٍؿ ٔلؿ. 
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 سؤالْاي دسس اٍل:

 ٤بٞ پـك ٦ ٠بؿك ععلت ٠غ١ـ)ظ( كا ث٧٥ٰسٱـ. .0

 اٮ ثلاٮ لجـاهلل پـك ععلت ٠غ١ـ، ؿك ؿ٦كا٢ ٧ٔؿٔٯ اتٍبَ اٌتبؿ٨ ث٧ؿ؟ ص٩ عبؿح٩ .5

 ٤سجتٯ ثب ععلت ٠غ١ـ)ظ( ؿاضت٥ـ؟ اث٧ؼبٜت ٦ لبت٩ٕ ص٩ .3

 ثلاٮ ِلثب٤ٯ ٤طـ٢ لجـاهلل لبت٩ٕ ص٩ پٱط٫٥بؿٮ كا ثلاٮ پـكش لجـا١ٜؽٝت آ٦كؿ؟ .4

 آٰب لجـا١ٜؽٝت ٧ٌكاً پٱط٫٥بؿ لبت٩ٕ كا پقٰلٌت؟ ص٩ ٔلؿ؟ .5

٦٪ت پـك آ٩٥٠ ص٩ ٔسٯ كا ث٩ ل٧٥ا٢ ض٧٪ل ثلاٮ ا٦ پٱط٫٥بؿ ٔلؿ؟ ص٩٤٧ٙ ا٣ٰ پٱط٫٥بؿ  .6

 ل١ٝٯ ضـ؟

 سجت ث٩ امؿ٦اد پسلش لجـاهلل ثب آ٩٥٠ ؿؽتل ٦٪ت ص٩ ث٧ؿ؟٤فل لجـا١ٜؽٝت ٤ .7
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  دسس دٍمدسس دٍم

  ٍالدت پياهثش ٍ حَادث عجية

لجـاهلل ٦ آ٩٥٠ م٤ـ٘ٯ ٠طتلْ ؽ٧ؿ كا ضل٦ق ٔلؿ٤ـ ٦ آ٩٥٠ ثبكؿاك ضـ، ؿك م٠ب٢ ثبكؿاكٮ 

، ٌلم٤ـش لجـاهلل كا ث٩ تزبكت ضبٞ ٌلستبؿ ا٠ب ٪٥ٙبٞ ٠لارمت ام ضبٞ ث٩  لجـا١ٜؽٝت ، آ٩٥٠

ت٧ا٤ست ثب٦ك ٥ٔـ،  ، آ٩٥٠ ٠لٖ لجـاهلل كا ١٤ٯ آ٤زب ثٱ١بك ضـ ٦ ام ؿ٤ٱب كٌت ٩ كٌت ٦ ؿك٠ـ٥ٰ

ٰبئٯ ثلاٰص ثسٱبك سؾت ث٧ؿ، ك٦م ٦ ضت ؿك ٌلاَ لجـاهلل ٦ك ثست٩ ضـ٢ ؼ٠٧بك ا٣ٰ م٤ـ٘ٯ

ث٧ؿ ٩ٔ ؿك كعٟ ؿاضت مٰلا ٩ٔ ؿك ؼ٧ٚ ؿ٦كا٢   ، ٧ٔؿٔٯ س٧ؽت ٦ ت٫٥ب ا٠ٱـش ؿك م٤ـ٘ٯ ٠ٯ

اٮ آ٩٥٠ ٌلم٤ـٮ ٩ٔ ؿك ضٕٟ : » ٍ٘ت ٠ٯ بكت٫بٮ آس١ب٤ٯ ض٥ٱـ٨ ث٧ؿ ٩ٔ ث٩ ا٦ثبكؿاكٰص ثبك٪ب ثط

٦ آ٩٥٠ ثب ا٣ٰ ثطبكت٫ب ؿٰٙل  ٠ب٪٫ب ٘قضت.«  ؿاكٮ ث٫تل٣ٰ ؽُٝ ؽـا ٦ آؽل٣ٰ پٱب٠جل ؽـاست

 ٠أ٧٤س ضـ٨ ث٧ؿ ا٠ب اٌس٧س ٩ٔ ربٮ لجـاهلل ؽبٜٯ ث٧ؿ. 

 (0) اٍٜٱٛ لبٞ 49اال٦ٚ سبٚ  سلا٤زبٞ ا٤تفبك ث٩ پبٰب٢ كسٱـ ٦ ؿك سغل٘ب٨ ر١م٩ ٪ٍـ٪ٟ كثٱك

ؼ٧ٝق ٌزل ٦ ِجٛ ام ؼ٧ٝق ؽ٧كضٱـ، ٠غ١ـ ؿك ٩ٕ٠ ٦ ؿك ٥٠نٜٯ ٤نؿٰٕٯ ؽب٩٤ ؽـا  ثمـ ام

 صطٟ ث٩ ر٫ب٢ ٘ط٧ؿ.

 حَادثي عجية

 ؿك ٪٥ٙبٞ ٦الؿتص ع٧اؿث ثسٱبك لزٱجٯ اتٍبَ اٌتبؿ ٠ب٥٤ـ:

 ضـ٤ـ.، ٪٩١ ثت٫ب ام رب ٥ٔـ٨ ضـ٨ ٦ سل٢٧ٙ٤ )ظ(ـ ؿك ٪١ب٢ ثب٠ـاؿ ت٧ٜـ پٱب٠جل 0

ـ ٔبػ پبؿضب٪ٯ ٠ـائ٣ ٩ٔ ٠غٛ ع٠٧ٕت پبؿضب٪ب٢ اٰلا٢ ث٧ؿ ٦ ٪ٟ ا٢٧٥ٔ ؿك للاَ ِلاك  5

 . ص٫بكؿ٨ ٥ٔٙل٨ ام آ٢ ٌل٦ كٰؾت ؿاكؿ ٜلمٰـ ٦

ـ آة ؿكٰبص٩ سب٨٦ ٩ٔ ؿك ٤نؿٰٕٯ ت٫لا٢ پبٰتؾت اٰلا٢ ِلاك ؿاكؿ، ؿك م٠ٱ٣ ٌل٦ كٌت ٦  3

 ؽطٓ ضـ. 

                                                        

،  شُد كً ابرًٌ پادشاي حبشً . سال عاو انفيم بً ساني گفتً مي1

مكً حركت كرد  براي َيران كردن كعبً با نشكري فيم سُار بً طرف

اما قبم از ايىكً مُفق بً َيران كردن كعبً شُد پرودگاوي بً 

ابابيم با سىگٍائي كً در مىقارداشتىد، آوٍا را از پاي واو 

اي از قرآن بً واو فيم آَردي  درآَردود. ايه داستان در سُري

 واميدود.  شدي َ ايه سال را سال عاو انفيم
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تطت ث٧ؿ پس ام ٪ناك سبٚ ك٦ض٥بئٯ سلم٠ٱ٣ ٌبكس ٩ٔ ٠لٔن پٱل٦ا٢ مك ٬ـ آتطٕـ 4

 ؽب٧٠ش ضـ.

٧ٰ٘ـ ٪٥ٙبٞ ٦الؿتص ٧٤ك سجن ك٤ٙٯ ت١بٞ ٦ر٧ؿٞ كا پ٧ضب٤ٱـ ٦ ٌل٦وٯ  ـ آ٩٥٠ ٠ٯ 5

َ ؿك  ٤بپقٰل، ٔبػ ثٔصٕلٮ سلٞ تب آس١ب٢ ثبال كٌت ٦ ؿك آ٢ ٧٤كاٌطب٤ٯ ٦صً ؿكؽط٥ـ٨ ام ثبالٮ

 .  ٠طب٪ـ٨ ٔلؿٞ ضبٞ كا

ثلٞ  ث٧ٙ پ٥ب٨ ٠ٯ: » اٮ ام وٱت ٍ٘ت ٤ٱب آ٠ـ، ٤ـا ؿ٪٥ـ٧٘٨ٰـ: ٦ِتٯ ٩ٔ ٠غ١ـ ث٩ ؿ ـ آ٩٥٠ ٠ٯ 6

 «٥ٔـ سپس ٤بٞ ا٦ كا ٠غ١ـ ثٙقاك. ٰٕتب ام ٘ن٤ـ ٦ آسٱت ٪ل ٔسٯ ٩ٔ عسبؿت ٠ٯ ث٩ ؽـاٮ

٦ٌبٮ اث٧ؼبٜت ٩ٔ ؿك ٠لاسٟ ا٣ٰ ٦الؿت عع٧ك ؿاضت  ٌبؼ٩١ ث٥ت اسـ ٪١سل ؽ٧ة ٦ ثب

ٌلم٤ـ لجـاهلل كا ث٩ ا٦ ٠ژؿ٨  ٌلم٤ـ آ٩٥٠ ضتبثب٢ ث٩ س٧ٮ ٪١سلش كٌت ٦ ت٧ٜـ پس ام ٠ٱالؿ

، اث٧ؼبٜت ٩ٔ ثب آكا٠ص ٦  ٠طب٪ـ٨ ٔلؿ٨ ث٧ؿ ثلاٮ اث٧ؼبٜت ثبمٍ٘ت ؿاؿ٨ ٦ ع٧اؿحٯ كا ٩ٔ

: ٠ٙل ام ا٫٥ٰب ؿك  ؿاؿ ٍ٘ت ٦ ث٩ سؾ٥ب٤ص ٧٘ش ٠ٯ ٔلؿ ؽط٧٥ؿٮ ث٩ ص٫ل٨ ٌبؼ٩١ ٤ٙب٨ ٠ٯ

٨ ؽـاٮ ٠تمبٚ سٯ سبٚ صجل ٣ٔ آ٤ٙب» : ؟! پس اربم٨ ثـ٨ تب ؽجل ضبؿ ؿٰٙلٮ ثت٧ ثـ٪ٟ ضٍٙتٯ

آ٩٥٠ ثبضـ ٦ ٦مٰل ٦ رب٤طٱ٣  مٰجبئٱ٫ب ٠خٛ ٌلم٤ـ ٌلم٤ـٮ ثت٧ ؽ٧ا٪ـ ؿاؿ ٩ٔ ؿك ٪٩١ ؽ٧ثٱ٫ب ٦

 «، ٪١ب٥٤ـ ا٦ ٤جبضـ. ا٦ ض٧ؿ رن ا٣ٰ ٩ٔ ؿك پٱب٠جلٮ

: تب آ٢ م٠ب٢ ٣٠ ٦  ٍ٘ت ٌبؼ٩١ ث٥ت اسـ ام ا٣ٰ ٠ژؿ٨ ثسٱبك ؽط٧٥ؿ ضـ ا٠ب ثب ؽ٧ؿ ٠ٯ

 ؟!  ٯ سبٚ ؿٰٙل ٣ٕ١٠ است ٌلم٤ـٮ ثٱب٦كٞ، آٰب س اٰٟ پٱل ضـ٨ اث٧ؼبٜت ٪ل ؿ٦

 سؤالْاي دسس دٍم

 ؿك ٔـاٞ سٍل لجـاهلل پـك پٱب٠جل ٦ٌبت ٔلؿ ٦ ؿك ٔزب ؿ٣ٌ ضـ؟ .0

 ٔلؿ؟ آ٩٥٠ ص٩ ثطبكت آس١ب٤ٯ كا ؿك ؿ٦كا٢ ثبكؿاكٰص ؿكٰبٌت ٠ٯ .5

 ععلت ٠غ١ـ ؿك ص٩ م٠ب٤ٯ ٦ ؿك ٔزب ؿٰـ٨ ث٩ ر٫ب٢ ٘ط٧ؿ٤ـ؟ .3

 اٍٜٱٛ ص٩ سبٜٯ است؟ سبٚ لبٞ .4

٩ ام ع٧اؿحٯ ٩ٔ ٪١ن٠ب٢ ثب ٦الؿت ععلت ٠غ١ـ)ظ( ؿك ؿ٤ٱب اتٍبَ اٌتبؿ ص٫بك عبؿح .5

 كا ث٧٥ٰسٱـ.

پس ام ٦الؿت ععلت ٠غ١ـ، اث٧ؼبٜت ص٩ ثطبكتٯ كا ث٩ ٪١سلش ٌبؼ٩١ ث٥ت اسـ  .6

 اش ؿاؿ؟ پٱلا٢٧٠ ٌلم٤ـ آ٥ٰـ٨
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  دسس سَمدسس سَم

 )ص(شيشخَاسگي هحوذ

،  ٧ؿ، لجـا١ٜؽٝت٦ِتٯ ٩ٔ ٠غ١ـ صطٟ ث٩ ر٫ب٢ ٘ط٧ؿ پـكش لجـاهلل كا ام ؿست ؿاؿ٨ ث

 ٔلؿ.  تل امپـك، ام ا٦ سلپلستٯ ٠ٯ ٫٠لثب٢

آ٠ـ٤ـ تب ٔسٯ پٱـا ض٧ؿ ٦  ؿك آ٢ م٠ب٢ كسٟ ثل ا٣ٰ ث٧ؿ ٩ٔ م٤ب٤ٯ ام اؼلاي ٩ٕ٠ ث٩ ض٫ل ٠ٯ

ضٱل ؿاؿ٢ ث٩ ٧٤ماؿا٢ ؽ٧ؿ ارٱل ٔلؿ٨ ٦ ام ا٣ٰ كا٨ ٠مبش ؽ٧ؿ كا تأ٠ٱ٣ ٥٥ٔـ ٦  آ٫٤ب كا ثلاٮ

ؼجٱمت پل٦كش  ٭، ؿ٦ك ام ٌعبٮ ض٫ل ٦ ؿك ؿا٥٠ ٤ـا٤طب٢ؿاؿ٤ـ ٩ٔ ٌلم ٠ٯ ٠بؿكا٢ ض٫لٮ تلرٱظ

ثب٧٤ا٢ پبْ سلضت ٩ٕ٠ ثلاٮ ٪١ٱ٣ ٥٠ف٧ك ث٩ ثبماك ٩ٕ٠ آ٠ـ٨ ث٧ؿ  عٝٱ٩١ سمـ٩ٰ ٰٕٯ ام .ٰبث٥ـ

ضٱلؿاؿ٢ ارٱل ٥ٔـ، آ٢ ك٦م ٔسٯ پٱـا ٤طـ ٦ ؿك عبٜٯ ٩ٔ  ٦ ؿك ا٤تفبك ٔسٯ ث٧ؿ تب ا٦ كا ثلاٮ

، لجـا١ٜؽٝت ا٦ كا ؿٰـ ٦ ث٩ ا٦ ٍ٘ت  كا٨ ؿك ثٱ٣،  ٘طت اش ثبم ٠ٯ ٤ب ا٠ٱـ ث٧ؿ ٦ ث٩ ؽب٩٤

 )ظ(،ا٢٧٥ٔ ٠غ١ـ .كٌت٥ـ ا٦ پقٰلٌت ٦ ثب ٪ٟ ث٩ ؽب٩٤«  ، ث٩ ا٦ ضٱل ثـ٨ ٌلم٤ـٮ ٧٤ماؿ ؿاكٞ»

 ٨لّٱ٩ّ ٔلؿ ، ؿك ٪ٍت١ٱ٣ ك٦م ٦الؿتص ا٦ كا ٪ٍت ك٦م است ٩ٔ ام ٠بؿك ؽ٧ؿ آ٩٥٠ ضٱل ؽ٧كؿ٨

٦اِك ضـ٨  اش ٩ٔ ؿك صغلائٯ ؿ٦ك ام ض٫ل ٩عٝٱ٩١ ٧٤ماؿ كا ث٩ ؼلي ؽب٤ .٦ ث٩ عٝٱ٩١ سپلؿ٤ـ

، ثلٔت ٦ ٤م١ت ام  ث٩ ؽب٤ـا٢ عٝٱ٩١ كا٨ ٰبٌت )ظ(٩ٔ ٦ر٧ؿ پل ثلٔت ٠غ١ـ ٪١ٱ٣ .ثلؿ ث٧ؿ

عٝٱ٩١ پستب٢ كاستص  .سلامٰل ضـ، ام آ٤ز٩ٝ١ ٠برلاٮ ؽ٧ؿ عٝٱ٩١ ث٧ؿآ٤ب٢ ث٩ ؽب٩٤  ٪ل س٧

ؿاؿ ا٠ب ٦ِتٯ ا٣ٰ ثبك  ٯ٤ـاضت ٦ ٪١ٱط٩ ٧٤ماؿا٢ كا ثب پستب٢ صپص ضٱل ٠ ؽطٓ ث٧ؿ ٦ ضٱلٮ

پستب٢ صپ ث٩ ا٦ ضٱل ثـ٪ـ، ٠غ١ـ پستب٢ كا ث٩ ؿ٪٣  ؼٍٛ كا ؿك ؿا٠ب٢ ٘قاضت تب ام

تٕلاك ٔلؿ تب آ٩ٕ٤ آ٤ّـك ا٣ٰ ل١ٛ كا  .ضـ ٠ٯ ٘لٌت ٦ ؿائ١بً ث٩ ؼلي پستب٢ كاست ٠ت١بٰٛ ١٤ٯ

ا٠ب ثب ١ٔبٚ  ٩ٔ ضٱل ٤ـاكؿ، : پستب٢ كاستٟ كا ؿك ؿ٪ب٢ ا٦ ثٙقاكٞ تب ثـا٤ـ عٝٱ٩١ ثب ؽ٧ؿ ٍ٘ت

ضٱل ربكٮ  تمزت ٦ ٤بثب٦كٮ ٦ِتٯ پستب٢ كاست ؽ٧ؿ كا ؿك ؿ٪ب٢ ا٦ ٘قاضت ؿٰـ ٩ٔ ام آ٢

 ؿك ٠ٱب٢ ِجٱ٩ٝ )ظ(٤ج٧ؿ ٦ تب م٠ب٤ٱ٩ٕ ٠غ١ـ )ظ(ضـ ٦ ا٣ٰ ا٦ٜٱ٣ ٦ آؽل٣ٰ ٔلا٠ت ام ٠غ١ـ

 اٮ ثلؽ٧كؿاك ث٧ؿ٤ـ.  ٪بٮ آ٫٤ب ام ٤م١ت ٦ ثلٔت سلضبك ٦ ثٯ سبث٩ّ ٪ب ٦ ؿاٞ عٝٱ٩١ ث٧ؿ مكالت

عٝٱ٩١ ص٫بك سبٚ ا٣ٰ ٧ٔؿْ كا ٫ٙ٤ـاكٮ ٔلؿ ٦ٜٯ آ٤ّـك ؿك ا٣ٰ ٠ـت ع٧اؿث لزٱت ام 

صالط ٤ـا٤ست آ٢ ٧ٔؿْ ٧ٌَ اٜمبؿ٨ كا ٤نؿ ؽ٧ؿ ٫ٙ٤ـاكؿ پ٥زٟ ٧١٤ؿ ٩ٔ ؿك سبٚ  ا٦ ٠طب٪ـ٨
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 كا ث٩ ٠بؿكش ثبم٘لؿا٤ٱـ. ا٦ ،ٜقا ؿك پ٥ذ سبٜٙٯ

 )ظ(ى وَدوي هحوذسااي جالة اص دٍ خاطشُ

سمـ٩ٰ ث٩  ٭س٩ سب٩ٜ ث٧ؿ ٦ ؿك ٤نؿ ٠بؿك كظبلٯ ؽ٧ؿ، عٝٱ١ ظ()ؿك آ٢ ٪٥ٙبٞ ٩ٔ ٠غ١ـ

اٮ ٠بؿك صلا ؿ٦ ٤ٍل ام ثلاؿكا٤ٟ )٥٠ف٧ك ٌلم٤ـا٢ عٝٱ٩١ : » ك٦مٮ ث٩ عٝٱ٩١ ٍ٘ت ثلؿ، سل ٠ٯ

: آ٤ب٢ ؿك ك٦م ٧٘س٥ٍـا٢ كا ثلاٮ صلا ث٩ ثٱبثب٢  ؟ عٝٱ٩١ ٍ٘ت ثٱ٥ٱٟ ١٤ٯ ٪ست٥ـ( كا ؿك ك٦م

 ثل٤ـ، ا٢٧٥ٔ ؿك ثٱبثب٢ ٪ست٥ـ؟ ٠ٯ

 ؟ غ١ـ: صلا ٣٠ ٪١لا٨ آ٫٤ب ٤ل٠ٞ٦

 ؟  : آٰب ؿ٦ست ؿاكٮ ٪١لا٨ آ٫٤ب ث٩ صغلا ثل٦ٮ عٝٱ٩١

 ٠غ١ـ: آكٮ 

صجظ ك٦م ثمـ، عٝٱ٩١ ك٦و٣ ثل ٧٠ٮ ٠غ١ـ مؿ ٦ سل٩٠ ثل صط١ص ٔطٱـ ٦ ٰٓ ٫٠ل٨ 

. ٠غ١ـ ٩ٔ ام ٪١ب٢ ؿ٦كا٢ ٧ٔؿٔٯ ثب ؽلاٌبت ٦  عٍبـت ا٦( ثل ٘لؿ٤ص آ٦ٰؾت ١ٰب٤ٯ )ثلاٮ

ؿك٤ٗ ٫٠ل٨ كا ام ٘لؿ٢ ثٱل٢٦ آ٦كؿ ٦ ثـ٦ك ا٤ـاؽت سپس ك٦ث٩  ثٯ ٔلؿ، ٠ٯ ا٧٠ك ثٱ٧٫ؿ٨ ٠جبكم٨

« ٥ٔـ ؟! ٣٠ ؽـائٯ ؿاكٞ ٩ٔ ٠لا عٍؿ ٠ٯ ثٙٱل ا٣ٰ صٱست ! آكاٞ ٠بؿكرب٢»عٝٱ٩١ ٔلؿ ٦ ٌل٧٠ؿ: 

١ٰب٤ٯ ٤ّطٯ ؿك  ٬ث٩ ٠بؿكش عٝٱ٩١ ؿاؿ ٩ٔ ٫٠ل)ظ( ا٣ٰ ٔالٞ ٰٕٯ ام ؿكس٫بئٯ ث٧ؿ ٩ٔ ٠غ١ـ

 .  ٰٕتبست ؿست ؽـاٮ٩ ٔبك٪ب ث ٭٦ ٪١ ٠غبٌفت ٣٠ ام ثال٪ب ٤ـاكؿ

 

 سؤالْاي دسس سَم

 ٦ِتٯ ٠غ١ـ)ظ( ؿٰـ٨ ث٩ ر٫ب٢ ٘ط٧ؿ ص٩ ٔسٯ سلپلستٯ ا٦ كا ث٩ ل٫ـ٨ ٘لٌت؟ .0

٤بٞ ؿاٰ٭ ععلت ٠غ١ـ ٩ٔ ث٧ؿ؟ ص٥ـ ك٦م پس ام ٦الؿتص ا٦ كا تغ٧ٰٛ ٘لٌت ٦ ث٩  .5

 ٔزب ثلؿ؟

 ص٩ ث٧ؿ؟ ا٦ٜٱ٣ ٔلا٠تٯ ٩ٔ ام ٠غ١ـ)ظ( ؿك ؿ٦كا٢ ضٱلؽ٧اك٘ٯ اٰطب٢ ؿٰـ٨ ضـ .3

عٝٱ٩١ ص٩ ٠ـّت ععلت ٠غ١ـ كا ٫ٙ٤ـاكٮ ٔلؿ ٦ صلا ا٦ كا ث٩ ٩ٕ٠ ٤نؿ ٠بؿكش  .4

 ثبم٘لؿا٤ٱـ؟

 ا٦ٜٱ٣ ٠جبكم٬ ععلت ٠غ١ـ ثب ؽلاٌبت، ؿك ؿ٦كا٢ ٧ٔؿٔٯ ص٩٤٧ٙ ث٧ؿ؟ .5
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  دسس چْاسمدسس چْاسم

 دس فشاق هادس

، ا٦ كا ثلاٮ ؿٰـ٢ ؿائٱ٫بٰص ث٩ ٰخلة ثلؿ، ؿك  ضص سب٩ٜ ث٧ؿ ٩ٔ ٠بؿكش آ٩٥٠ )ظ(٠غ١ـ

. سٍل ث٩ ٰخلة ثلاٮ آ٩٥٠ ٧١٤ؿ ٔلؿ ٦ ٠غ١ـ كا پلستبكٮ ٠ٯ ا٣١ٰ ث٩ آ٩٥٠ ١ٔٓ ٠ٯٞ اُ، ٍلا٣ٰ س

اٮ ٩ٔ ٠غٛ  آ٫٤ب پس ام كسٱـ٢ ث٩ ٠ـ٩٥ٰ ؿك ؽب٩٤ .ثسٱبك ربٜت ث٧ؿ)ظ( ٦ ٌلم٤ـش ٠غ١ـ

٤نؿ ِجٱ٩ٝ ث٥ٯ ا٥ٜزبك، ٠ـت ٰٓ ٠ب٨ اِب٠ت ٔلؿ٤ـ پٱب٠جل  ٦ٌبت ٦ ؿ٣ٌ پـكش لجـاهلل ث٧ؿ، ؿك

ا٥ٜزبك كا ٤ٙلٰست ٌل٧٠ؿ: ث٩ ٰبؿ ؿاكٞ ٩ٔ ؿك  ٩٥ٰ ٪زلت ٔلؿ ٦ سبؽت١ب٢ ث٥ٯثمـ٪ب ٩ٔ ث٩ ٠ـ

ٔلؿٞ ٦  ثبمٮ ٠ٯ«  ا٤ٱس٩»ؿؽتلٔٯ ث٥بٞ  ٧ٔؿٔٯ ثب ٠بؿكٞ ث٩ ا٥ٰزب آ٠ـ٨ ث٧ؿٞ ٦ ثبالٮ ا٣ٰ ثلد ثب

ؿاؿٰٟ ٦ ض٥ب ٔلؿ٢  پل٦ام ٠ٯ ٤طست٥ـ ، پل٤ـ٘ب٤ٯ ٩ٔ ك٦ٮ ا٣ٰ ثلد ٠ٯ ثب پسلا٤ٯ ام ؿاٰٯ ماؿ٘ب٤ٟ

ك٦م٪ب ٠لؿٮ كا   ، ؿك آ٢ س٣ ضص سبٜٙٯ ؿك صب٨ ث٥ٯ ا٥ٜزبك ث٩ ؽ٧ثٯ ٰبؿ ٘لٌتٟ كا ؿك ٪١ب٢

 ٔلؿ ٦ ؿِٱّبً ٠لا مٰل ٤فل ؿاضت تب ا٩ٕ٥ٰ ك٦مٮ ٠لا ؿك ؿٰـٞ ٩ٔ ث٩ ٤نؿ ٣٠ كٌت ٦ آ٠ـ ٠ٯ

: اع١ـ ؿك ا٣ٰ ٪٥ٙبٞ آ٢ ٠لؿ ٩ٔ ث٩ ٪ٱزب٢  ؟ ٍ٘تٟ ت٫٥بئٯ ؿٰـاك ٔلؿ ٦ پلسٱـ: ٤ب٠ت صٱست

، ثٱ٣ ٔت٫ٍبٰٟ ٔلؿ ٦ ٍ٘ت ا٣ٰ پسل، پٱب٠جل ا٣ٰ ا٠ت  ٙب٪ٯ ث٩ پطت ٣٠ر٧ٝ آ٠ـ ٦ ٤ آ٠ـ٨ ث٧ؿ

ثٱب٢ ٧١٤ؿ ٦ آ٫٤ب ٤ٱن ث٩ ٠بؿكٞ ٍ٘ت٥ـ،  ؿائٱ٫بٰٟ كٌت ٦ رلٰب٢ كا ثلاٮ آ٫٤ب است ٦ سپس ث٩ ٤نؿ

 « تص١ٱٟ ث٩ ثبم٘طت ٘لٌت ٠بؿكٞ ثل عبٚ ٣٠ ثٱ٥١بْ ضـ ٦

ٔلؿ، مٰبؿ ٥ٔبك ِجل  ـ٘ٯ ٠ٯؿك ٠ـت ا٣ٰ ١ٰٕب٨ ٩ٔ ٠غ١ـ ؿك ٤نؿٰٕٯ ِجل پـكش لجـاهلل م٤

ٌلم٤ـش ٦ اٞ ا٣١ٰ  ث٩ ٪١لا٨ٔلؿ. م٠ب٢ سٍل ث٩ پبٰب٢ كسٱـ ٦ آ٩٥٠  كٌت ٦ ام ا٦ ٰبؿ ٠ٯ ٠ٯ پـك

٠بؿك لنٰن ٠غ١ـ، ؿك ك٦ستبٮ اث٧اء ٠لٰط ٦ ٪١ب٤زب ام  ،٘لٌت٥ـ ا٠ب آ٩٥٠ كا٨ ٩ٕ٠ كا ؿك پٱص

ٰٙب٩٤ ٤٧٠س ؽ٧ؿ سبٚ ٩ٔ ك٦ٮ پـك كا ٤ـٰـ٨ ث٧ؿ ٦  ؿك آ٢ س٣ ٦ )ظ(٠غ١ـ .ؿ٤ٱب كٌت

٠بؿك ثب صـاٮ ث٥ٝـ ٘ل٩ٰ  ٬ؿك ٥ٔبك ر٥بم ٠بؿكش كا ٤ٱن ام ؿست ؿاؿ ثسٱبك ك٤زٱـ٨ ؽبؼل ضـ،

 «؟! ؿ٪ٯ ٠بؿك ٫٠لثب٢ صلا ر٧اة ٠لا ١٤ٯ»ٔلؿ ٦ ص٥ـ٣ٰ ثبك صـا مؿ 

٩ٔ ام  ، ٦ِتٯ ؿ٪٫ب سبٚ ثمـ، ٰم٥ٯ ضص سبٚ پس ام ٪زلتص ث٩ ٠ـ٩٥ٰ )ظ(كس٧ٚ ؽـا

، ِجل ٠بؿك ؽ٧ؿ كا مٰبكت ٔلؿ  كٌت ام ك٦ستبٮ اث٧اء ٘قضت ٠ٯعذ ث٩ ؼلي ٩ٕ٠  ٠ـ٩٥ٰ ثلاٮ
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ؽبؼل٨ ٫٠لثب٤ٱ٫بٮ ٠بؿكٞ كا ث٩ ٰبؿ : » سل ِجلش ٘لٰست ٦ ٍ٘ت ٦ آ٢ كا ٠ل٠ت ٧١٤ؿ ٦ ثل

 ثل آ٩٥٠ ٘لٰست٥ـ. )ظ(٪ٟ ث٩ ؽبؼل كس٧ٚ ؽـا اصغبة.«  ٘لٰٟ آ٦كٞ ٦ ؿك ٌلاَ ا٦ ٠ٯ ٠ٯ

  هحثت پياهثش تِ هادس سضائي

 )ظ(ث٧ؿ ا٠ب ؿك ٪١ب٢ ك٦م٪بٮ ا٦ٚ ٦الؿت ععلت ٠غ١ـ ،ماؿ ضـ٨ اث٫ٜ٧ت، ٥ٔٱن آ ح٧ٰٕج٩ٓ

ضـ ٦  ععلت ثمـ٪ب ٪٧١اك٨ ر٧ٰبٮ عبٚ ح٧ٰج٩ ٠ٯ ث٩ ا٦ ضٱل ؿاؿ٨ ث٧ؿ، آ٢ ص٥ـ ك٦مٮ كا

ٔلؿ، عتٯ پٱب٠جل ؿك ٠ـ٩٥ٰ ثلاٮ ا٦  ، ام ا٦ اعتلاٞ ٠ٯ ضٱلؽ٧اك٘ٯ ثؾبؼل ٠غجت٫بٮ ا٦ ؿك ؿ٦كا٢

ح٧ٰج٩ ؿك سبٚ ٪ٍتٟ ٪زلت ام ؿ٤ٱب  ،ٌلستبؿ ؿٰٙل ٠ٯ ٪بٮ مٰست ٜجبس ٦ ٪ـ٩ٰ ٩ٔ ؿك ٩ٕ٠ ٠ٯ

 ر٧ٰب ٘لؿٰـ تب ث٩ آ٫٤ب ٠غجت ٥ٔـ. ، پٱب٠جل ام ٦ٌبت ا٦ و١ٙٱ٣ ضـ ٦ ام ؽ٧ٰطب٢ ا٦ كٌت

سبٜٙٯ ثب ؽـٰز٩ ؿك ٩ٕ٠ امؿ٦اد ٔلؿ، ٰٓ سبٚ ثل احل  ٩ٔ55 پٱب٠جل ؿك س٣  ٪٥ٙب٠ٯ

٩ آ٠ـ تب ٠مبش ؽ٧ؿ كا تأ٠ٱ٣ سمـ٩ٰ ثل احل ت٫ٱـستٯ ث٩ ٠ٕ ٭ِغؽٯ ضـ، عٝٱ١ ، ؽطٕسبٜٯ

ضلط عبٚ ؽ٧ؿ كا ثٱب٢ ٧١٤ؿ، پٱب٠جل ام ا٧٠اٚ ؽـٰز٩ ص٫ٛ ٧٘س٥ٍـ ٦  ٥ٔـ، ٤نؿ پٱب٠جل آ٠ـ ٦

 ضتل ث٩ عٝٱ٩١ ؿاؿ.

  هحثت پياهثش تِ خَاّش سضاعي

ر٥ٗ ع٥ٱ٣ ٰٕٯ ام ر٫ٙ٥بئٯ است ٩ٔ ؿك صـك اسالٞ ٦ ثب ٌل٠ب٤ـ٪ٯ پٱب٠جل ثٱ٣ سپب٨ 

ا٤زب٠ٱـ، تمـاؿ ب٤ب٢ ؿك ا٣ٰ ر٥ٗ ٩ٔ ث٩ پٱل٦مٮ ٔب٠ٛ ٠س١ٝ .٩ٕ٠ ٦اِك ضـ اسالٞ ٦ ٍٔبك

ؿؽتل عٝٱ٩١ )ؽ٧ا٪ل  ضٱ١بءر٩ٝ١  ام آ٢ ،سپب٨ اسالٞ ؿكآ٠ـ٤ـ مٰبؿٮ ام ٠ٕٱّب٢ ث٩ اسبكت

ا٧ِا٠ص ث٩ اسبكت سپب٨ اسالٞ ؿك آ٠ـ٤ـ، پٱب٠جل  ( ثب ر١مٯ ام)ظ(كظبٮ ععلت ٠غ١ـ

٠غجت٫بٮ ا٦ ٦ ٠بؿكش ؿك ؿ٦كا٢  ؿكا ؿك ٠ٱب٢ اسٱلا٢ ؿٰـ ث٩ ٰب ضٱ١بء٩ٔ  اسالٞ ٪٥ٙب٠ٯ

لجبؿٮ ؽ٧ؿ كا ثل م٠ٱ٣  ، اعتلاٞ مٰبؿٮ ث٩ ضٱ١بء ٔلؿ، ام ربٮ ؽ٧ؿ ثلؽبست ٦ ضٱلؽ٧اك٘ٯ

ا٦   ٦ ث٩ ،پ٣٫ ٔلؿ ٦ ضٱ١بء كا ك٦ٮ آ٢ ٤طب٤ٱـ ٦ ثب ٫٠لثب٤ٯ ؽبصٯ ام ا٦ اع٧اٜپلسٯ ٔلؿ

ثب ا٩ٕ٥ٰ ام آ٢  « ت٧ ٪١ب٢ ٔسٯ ٪ستٯ ٩ٔ ؿك ك٦م٘بك ضٱلؽ٧اك٘ٯ ث٩ ٣٠ ٠غجت ٔلؿٮ»ٌل٧٠ؿ: 

 عـ٦ؿ ضصت سبٚ ٘قضت٩ ث٧ؿ.  م٠ب٢

ث٩ ا٦ ٌل٧٠ؿ:  )ظ(اش كا آماؿ سبمؿ پٱب٠جل ضٱ١بء ام پٱب٠جل ؿكؽ٧است ٔلؿ ٩ٔ اسٱلا٢ ؼبئ٩ٍ

٥ٟٔ ٩ٔ ثمـ  ؽ٧ؿٞ كا ثؾطٱـٞ ا٠ب ؿك ٧٠كؿ س١٫ٱ٩ سبٰل ٠س١ٝب٤ب٢ ث٩ ت٧ پٱط٫٥بؿ ٠ٯ ٭ ٣٠ س١٫ٱ

ؽ٧ؿ كا ٦ ثؾطص ٠لا ثٱب٢ ٥ٔٯ تب آ٫٤ب   ٭ؽ٧است،  ـ٫ل، ثپبؽٱنٮ ٦ ؿك عع٧ك ٠س١ٝب٤ب٢م ام ١٤ب
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٠ب ٤ٱن ث٩ پٱل٦ٮ ام »ثجؾط٥ـ. ضٱ١بء ٪١ٱ٣ ٔبك كا ٔلؿ، ٠س١ٝب٤ب٢ ٍ٘ت٥ـ:  ٤ٱن س١٫ٱ٩ ؽ٧ؿ كا

٠س١ٝب٤ب٢ ت٫٥ب ؿ٦ ٤ٍل عبظل ث٩ ثؾطٱـ٢ س٫ٟ ؽ٧ؿ  ٭ام ٪١.«  پٱب٠جل س١٫ٱ٩ ؽ٧ؿ كاثؾطٱـٰٟ

ص اسٱل ؿٰٙل ل٧ض ٔلؿ ٦ ؿك ٤تٱز٩ ٪٩١ ِجٱ٩ٝ ضٱ١ب كا ثب ض ٤طـ٤ـ، پٱب٠جل ٪ل ٰٓ ام اسٱلا٢

 اسٱلا٢ ؼب٩ٍٰ ضٱ١ب آماؿ ضـ٤ـ ٦ ٪١ٙٯ ثبسال٠ت ث٩ ٥٠ؽ٩ّ ؽ٧ؿ ثبم٘طت٥ـ. 

 

 چْاسمسؤالْاي دسس 

ا٦ٜٱ٣ سٍل ععلت ٠غ١ـ)ظ( ؿك ص٥ـ سبٜٙٯ ٦ ثب ص٩ ٔسٯ ٦ ث٩ ص٩ ِصـٮ  .0

 ا٤زبٞ ضـ؟

اٜم١ٛ  آ٩٥٠ ٠بؿك ععلت ٠غ١ـ)ظ( ؿك ص٩ م٠ب٤ٯ ٦ ؿك ٔزب ٦ٌبت ٔلؿ؟ لٕس .5

 ٌلم٤ـش ص٩ ث٧ؿ؟

ععلت ٠غ١ـ)ظ( ص٥ـ سبٚ پس ام ٧ٌت ٠بؿكش ِجل ا٦ كا مٰبكت ٔلؿ؟  .3

 اٜم١ٛ ا٦ ص٩ ث٧ؿ؟ لٕس

 اٮ ام ٠غجت پٱب٠جل)ظ( ث٩ ٠بؿك كظبلٯ ؽ٧ؿ كا ثٱب٢ ٥ٔٱـ. ٩٤٧١٤ .4

ؿك ٔـاٞ ر٥ٗ ؽ٧ا٪ل كظبلٯ پٱب٠جل)ظ( ث٩ ؿست ٠س١ٝب٤ب٢ اسٱل ضـ؟  .5

 اٜم١ٛ پٱب٠جل ص٩ ث٧ؿ؟ لٕس

ٱب٠جل)ظ( ٩ٔ ؿك ر٥ٗ ع٥ٱ٣ اسٱل ٠س١ٝب٤ب٢ ضـ٨ ث٧ؿ ص٩ ضٱ١بء ؽ٧ا٪ل كظبلٯ پ .6

 ؿكؽ٧استٯ ام پٱب٠جل ٔلؿ ٦ سلا٤زبٞ آ٢ ص٩ ضـ؟
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  پٌجنپٌجندسس دسس 

 عثذالوُطّلةدس سشپشستي  )ص(هحوذ

ث٩ ٰبؿ ؿاكٰـ ٩ٔ ٠غ١ـ پـكش لجـاهلل كا ِجٛ ام ا٩ٕ٥ٰ ؿٰـ٨ ث٩ ر٫ب٢ ٘طبٰـ ام ؿست ؿاؿ٨ 

ام « اث٧اء»اٮ ث٥بٞ  طت ام ٠ـ٩٥ٰ ؿك ٥٠ؽ٩ّ٪٥ٙبٞ ثبم٘ؿك س٣ ٪ٍت سبٜٙٯ ٠بؿكش كا  ث٧ؿ ٦

ث٩ ٩ٕ٠  ا٣١ٰٞ پلستبكش اُ ثبكٮ ام وٟ ٦ ا٤ـ٨٦ ث٩ ٪١لا٨ . پس ام آ٢ ٠غ١ـ ثب ٩ٜ٧ٔؿست ؿاؿ

 ا٠ب لجـا١ٜؽٝت ٩ٔ ؿ٦كا٢ پٱلٮ .٣١ٰ ٠غ١ـ كا ث٩ پـكثنك٘ص لجـا١ٜؽٝت سپلؿاَٞ ثبم٘طت ٦ اُ

، ثٱطتل ضت٘ق ٩ٔ ٪ٍت سبٚ ٠ٯ ،٩ام م٠ب٢ ع٩ٝ١ ٜطٕل ٌٱٛ س٧اك ث٩ ٠ٕ ،٘قكا٤ـ ؽ٧ؿ كا ٠ٯ

٠غ١ـ پس ام ٧ٌت ٠بؿك ت٫٥ب پ٥ب٪ٙب٪ص ٦ر٧ؿ  .٦ ؿك ثستل آك٠ٱـ٨ است ث٧ؿ ٠لٰطكا ا٦ِبت 

آ٫٤ب كا ث٩ ٭ ؿاضت ٦ ٪١ ا٠٦غ١ـ كا ثٱص ام ٌلم٤ـا٢ ؽ٧ؿ ؿ٦ست ٠ٯ .پـكثنكٖ ٫٠لثب٤ص ث٧ؿ

٥ٔبك ا٦ ٦ ك٦ٮ ٍ٘ت ٩ٔ ٠غ١ـ كا ام ٤طست٣ ؿك  آ٫٤ب ٠ٯ ٔلؿ ٦ ث٩ ٠لاِجت ام ٠غ١ـ سٍبكش ٠ٯ

ؿاؿ٤ـ، ثبمش ٤ـاك٤ـ، ا٦ كا ثب ٠غجت ثل  ربٰٙب٪ٯ ٩ٔ ثلاٮ لجـا١ٜؽٝت ؿك ٥ٔبك ٔمج٩ ِلاك٠ٯ

٦ «  الت»ؿاؿ٦ ؿك ؼ٧اي ث٩ ثت٫بٮ  ، ٪ٍت ؿ٦ك ؼ٧اٌص ٠ٯ ٤طب٤ـ ٦ ٘لؿا٘لؿ ٔمج٩ ؿ٦ش ؽ٧ؿ ٠ٯ

 آٰـ. ٠ٯ ؿا٤ست ٩ٔ ا٦ ام ثت٫ب ٤ٍلت ؿاكؿ ٦ ثـش ٔلؿ، ص٢٧ ٠ٯ ٤نؿٰٕص ١٤ٯ«  نّٮلٔ»

ام ا٣ٰ ٌلم٤ـٞ ث٩ ؽ٧ثٯ ٧٠اـجت : » ٍ٘ت ٣١ٰ ٩ٔ پلستبكٮ ا٦ كا ث٩ ل٫ـ٨ ؿاضت ٠ٯأٞ اُ ٩ث

( ٤بٞ ٦ ٤طب٢ ا٦ كا ؿك  ؿكؽطب٤ٯ ؿاكؿ ٦ ا٪ٛ ٔتبة )٧٫ٰؿٰب٢ ٦ ٠سٱغٱب٢ ٬آ٥ٰـ ٣ٔ مٰلا ٩ٔ ا٦

 .«  ؿا٥٤ـ ٩ٔ ا٦ پٱب٠جل ا٣ٰ ا٠ت است ا٤ـ٦ ٠ٯ ٔتت ؿ٥ٰٯ ؽ٧ؿ ؽ٧ا٤ـ٨

 هحوذ دس سشپشستي اتَطالة

 ام ٰٓ سبٚثلؿ ثٱص  بئٯ كا ٩ٔ ٠غ١ـ ؿك سب٩ٰ ٫٠لثب٤ٱ٫بٮ ٘لٞ پـكثنك٘ص ث٩ سل ٠ٯك٦م٪

پ٥ب٪ٙب٨ ٘لٞ ٦ ٫٠لثب٢ كا ٪ٟ ام  ؿ٠ّ٦ٱ٣ؿست ِعب ص٥ٱ٣ تّـٰل ٔلؿ٨ ث٧ؿ ٩ٔ  ؼ٧ٚ ٤ٕطٱـ ٦

٘قكا٤ٱـ، ؿك عبٜٱ٩ٕ  آؽل م٤ـ٘ب٤ٯ ؽ٧ؿ كا ؿك ثستلش ٠ٯ لجـا١ٜؽٝت سبلبت .ؿست ثـ٪ـ

اٮ ؿاضت پلسٱـ: پس اث٧ؼبٜت  ٔلؿ ٧٘٦ٰب ١٘طـ٨ ٤ٙب٨ ٠ٯص٫ل٨ ٌلم٤ـا٤ص كا ٰٓ ث٩ ٰٓ 

 :  ؟ سپس ك٦ ث٩ ٌلم٤ـا٤ص ٔلؿ ٦ ٍ٘ت ٔزبست

،  ٦ ٫٠ل ٠بؿك كا ٠ـت ٧ٔتب٪ٯ صطٱـ٨ ،، ث٧ٮ پـك كا ٤ط٥ٱـ٨ ٠غ١ـ ٰتٱٟ است !ٌلم٤ـا٤ٟ»

 ، ٠غ١ـ كا ٰبكٮ ٥ٔٱـ، ا٦ پـكٮ ٥ٔٱـ، ض١ب ثبٰـ ث٩ ربٮ ثلاؿكتب٢ اٮلجـاهلل، ثل ثزبٮ ثلاؿكتب٢
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ص٩ ٔسٯ ام ض١ب عبظل است  سپس پلسٱـ: « ثٱبؿ ؿاضت٩ ثبضٱـ. ٦صٱت ٠لا ؿكثبك٨ ا٦ ٪١ٱط٩

 ٩ٔ سلپلستٯ ٠غ١ـ كا ث٩ ل٫ـ٨ ثٙٱلؿ؟

 : ٣٠ ا٣ٰ ٔبك كا ؽ٧ا٪ٟ ٔلؿ.  اث٫ٜ٧ت

 .  : اٮ اث٫ٜ٧ت ت٧ كٌتبك ٤ب٥٠بسجت كا ام ا٦ ثبمؿاك، ثلاٮ ت٧٪١ٱ٣ ثس است لجـا١ٜؽٝت

 .  ٘ٱلٞ ثم٫ـ٨ ٠ٯ: ٣٠ ٔبك سلپلستٯ ا٦ كا  لجبس

 .  تلسٟ ا٦ كا آماك ؿ٪ٯ ، ٠ٯ ثٱ٥ٟ : ؿك ت٧ ؽطٟ ٦ ؽط٤٧ت ٠ٯ لجـا١ٜؽٝت

 .  ٘ٱلٞ : پـك، ٣٠ سلپلستٯ ا٦ كا ث٩ ل٫ـ٨ ٠ٯ اث٧ؼبٜت

 ، ت٧ سلپلستٯ ا٦ كا ث٩ ل٫ـ٨ ثٙٱل، اٮ ، ت٧ ضبٰست٩ : آكٮ لجـا١ٜؽٝت

ثب ٜغ٣ رـٮ ٰٓ پـك  ، ك٦ ث٩ ٠غ١ـ ٔلؿ ٦ لجـا١ٜؽٝت پس ام ض٥ٱـ٢ پبسؼ ِج٧ٚ اث٧ؼبٜت

 : ث٩ ا٦ ٍ٘ت

 «!ثب ل٧١ٰت ثبش ٦ ام ا٦ اؼبلت ٣ٔ ،ام ا٣ٰ پس !٠غ١ـ»

ٔلؿ ثلاٮ آكا٠ص ؽبؼل  ، ؿكْ ٠ٯ ٩ٔ ٤بكاعتٯ رـ ؽ٧ٰص كا ؿك ثستل ٠لٖ ،سب٩ٜ ٠8غ١ـ 

 :  ا٦ ٍ٘ت

 «. ٘قاكؿ ٩ٔ ٣٠ ظبٰك ٦ تجب٨ ٘لؿٞ ، پل٦كؿ٘بكٞ ٠لا ٰبكٮ ؽ٧ا٪ـ ٔلؿ، ا٦ ١٤ٯ پـك رب٢»

٩ٔ ام ا٣ٰ ٔالٞ ٠غ١ـ ث٩ ٦رـ آ٠ـ٨ ث٧ؿ ٦ صط١ب٤ص ث٩ اضٓ ٤طست٩ ث٧ؿ، ث٩  لجـا١ٜؽٝت

،  ، ا٦ ت٫٥بست ، ث٥ٙل ٩ٔ ثؾ٧ثٯ ام ٌلم٤ـٞ ٫ٙ٤ـاكٮ ٥ٔٯ اٮ اث٧ؼبٜت: » اث٧ؼبٜت ٤فلٔلؿ ٦ ٍ٘ت

. ثـا٢ ٩ٔ  ، ام ا٦ پٱل٦ٮ ٣ٔ ، ا٘ل ك٦م٘بك ا٦ كا ؿكْ ٔلؿٮ ا٦ كا ٠ب٥٤ـ صطٟ ؽ٧ؿ٠غبٌفت ٣ٔ

، ث٩ ؽـا س٥٘٧ـ، ٌل٠ب٤ـ٪ٯ  . ثب رب٧٤ ٠بٚ ؽ٧ؿ ا٦ كا ٰبكٮ ٣ٔ ٩ آ٘ب٨ تل٣٠ٞ ث٩ ٦ظك ا٦ ام ٪١

 «ض٧ؿ ٦ ثل ض١ب ثنك٘ٯ ؽ٧ا٪ـٔلؿ. ثنك٘ٯ ٤صٱت ا٦ ٠ٯ

٪ٱضٱٓ ام ٌلم٤ـا٤ٟ كا : » سپس ؿست ؿك٘لؿ٢ ٠غ١ـ ا٤ـاؽت ٦ پٱبپٯ ا٦ كا ث٧سٱـ ٦ ٍ٘ت

ٰبٌتٟ ٦ ث٩ ت٧  ٞ ت٧ كا ٠ٯث٧ؿٞ ٦ اٰب ٩ٔ ٠ب٥٤ـ ت٧ ؽ٧ضج٧ ٦ ؽ٧ضل٦ ثبض٥ـ، اٮ ٔبش ٠ٯ اٞ ٤ج٧سٱـ٨

 .«  آ٦كؿٞ ا١ٰب٢ ٠ٯ
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 سؤالْاي دسس پٌجن

 ععلت ٠غ١ـ پس ام ٧ٌت ٠بؿكش ؿك أث٧اء ثب سلپلستٯ ص٩ ٔسٯ ث٩ ٩ٕ٠ ثبم٘طت؟ .0

پس ام ٧ٌت ٠بؿك ععلت ٠غ١ـ ص٩ ٔسٯ سلپلستٯ اٰطب٢ ؿك ٩ٕ٠ كا ث٩ ل٫ـ٨  .5

 ٘لٌت ٦ ص٥ـ ٦ِت اؿا٩٠ ؿاضت؟

 ٔلؿ؟ ٦كا٢ ٧ٔؿٔٱص ٠غجت ٠ٯلجـا١ٜؽٝت ص٩٤٧ٙ ث٩ ععلت ٠غ١ـ ؿك ؿ .3

أ٣١ٰ ٩ٔ پلستبكٮ ععلت ٠غ١ـ كا ث٩ ل٫ـ٨ ؿاضت ص٩ سٍبكضٯ  لجـا١ٜؽٝت ث٩ اُٞ .4

 ٔلؿ؟ ٠ٯ

 صلا لجـا١ٜؽٝت ٤پقٰلٌت ٩ٔ أث٫ٜ٧ت سلپلستٯ ٠غ١ـ كا ث٩ ل٫ـ٨ ثٙٱلؿ؟ .5

سلا٤زبٞ ص٩ ٔسٯ سلپلستٯ ٠غ١ـ كا پس ام لجـا١ٜؽٝت ث٩ ل٫ـ٨ ٘لٌت ٦  .6

 ؟لجـا١ٜؽٝت ث٩ ا٦ ص٩ سٍبكضٯ ٔلؿ
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  دسس ششندسس ششن

 خشن أتَلْة

٘قكا٤ٱـ، ٠لؿٞ  لجـا١ٜؽٝت آؽل٣ٰ ٜغفبت م٤ـ٘ب٤ٯ كا ثل تؾتٯ ٩ٔ ك٦ٮ آ٢ آك٠ٱـ٨ ث٧ؿ ٠ٯ

كٰؾت٥ـ، ٠غ١ـ ام تغت ثبال كٌت ٦ ؿك  ٘لؿا٘لؿثستل ا٦ ع٩ّٝ مؿ٨ ث٧ؿ٤ـ ٦ ثلاٮ ا٦ اضٓ ٠ٯ

ثب ا٦ تٕٱ٩ ٔلؿ، صط١ب٢ سٱب٪ص ولَ ؿك اضٓ ث٧ؿ. اث٫ٜ٧ت  ٭ث٩ سٱ٥ ٥ٔبك رـش ٤طست ٦

ؽطٟ آ٧ٜؿٮ ث٩ ا٦ ٔلؿ ٦ سپس پ٥ز٩ ؿك ٧٠٪بٮ سل ٠غ١ـ  ا٣ٰ كٌتبك ٠غ١ـ، ٤ٙب٨ ٠٬طب٪ـ

ؽط٤٧ت ام تؾت پبئٱ٣ ٔطٱـ، لجـا١ٜؽٝت  ا٤ـاؽت ٦ ثب ٰٓ تٕب٢ ا٦ كا ام رب ٥ٔـ ٦ ثب

 ! : ثس ٣ٔ اٮ اث٫ٜ٧ت ؽط١ٙٱ٣ ضـ ٦ ثب ك٠ُ ١ٔٯ ٩ٔ ؿك صـاٮ ؽ٧ٰص ؿاضت ثبت٥ـٮ ٍ٘ت

 ؟! ؿاكٮ ؿست ثل ١٤ٯ آٰب ام ؿض٥١ٱت ٤سجت ث٩ ٠غ١ـ

؟! ثٙقاك ٠غ١ـ پٱص ٣٠ ثبضـ، ثؾـا ِسٟ ٣٠ ؿك ٥ٔبك ا٦  ٥ٔٯ صلا ٌلم٤ـ ٠لا ام ٣٠ ؿ٦ك ٠ٯ

 .  ٥ٟٔ آكا٠ص ٠ٯ اعسبس

لجـا١ٜؽٝت ؿك ك٦م ؿ٪ٟ ٠ب٨ كثٱك اال٦ٚ ٦ ؿك سبٚ ٪طتٟ لبٞ اٍٜٱٛ ؿك عبٜٯ رب٢ كا ث٩ 

 .  رـش ؿاضت ٭تسٝٱٟ ٔلؿ ٩ٔ ٠غ١ـ سل ثل سٱ٥ رب٢ آٌل٣ٰ

كٌت  ، ٠غ١ـ كا ؿٰـٞ ٩ٔ ؿك پٯ ر٥بم٨ رـش ٠ٯ ٧ٰ٘ـ: ؿك تطٱٱك لجـا١ٜؽٝت ٣١ٰ ٠ٯأٞ اُ

 ، ث٩ ؽبْ سپلؿ٤ـ. ، ؿك ٤نؿٰٕٯ ٠سزـ اٜغلاٞ ، پٱٕل ا٦ كا ؿك ِجلستب٢ عز٢٧ ٘لٰست ٠٦ٯ

 هحوذ دس خاًِ عوَ

، و١ٙٱ٣  ٠لاسٟ ث٩ ؽبْ سپبكٮ رـش ت١بٞ ضـ، ٠غ١ـ ؿست ؿك ؿست ل٧١ٰص اث٧ؼبٜت

 ،ٌبؼ٩١ ل٧١ٰص ٪١سل . ل٧١ٰص ٭رـش ث٩ٕٝ ؽب٤ ٭، ا٠ب ٩٤ ؽب٤ ٠ٯ ٘طتؽب٩٤ ثبم ث٩ س٧ٮ

 :  ؿؽتل اسـ ث٩ استّجبٚ آ٫٤بآ٠ـ، اث٧ؼبٜت ث٩ ٪١سلش ٍ٘ت

، ا٦ ٌلم٤ـ ثلاؿك ٣٠  ض٥بسٯ ٥ٔـ، ت٧ اع١ـ كا ؽ٧ة ٠ٯ ام ا٠ل٦م اع١ـ ثب ٠ب م٤ـ٘ٯ ٠ٯ»

٦ ثٯ اعتلا٠ٯ ٥ٕ٤ـ ٧٠اـت ثبش ٔسٯ ث٩ ا ،٣٠ ام رب٢ ٦ ٠بٜٟ لنٰنتل است ، ا٦ ؿك پٱص است

ض٥بؽت  ٌبؼ٩١ ٩ٔ م٤ٯ ١٫ٌٱـ٨ ث٧ؿ ٦ ٠غ١ـ كا ؽ٧ة ٠ٯ« ؽ٧ا٪ـ ثبم٤ـاكؿ ٦ ا٦ كا ام آ٤ض٩ ٠ٯ

 : ثؾبؼل ؿاضت ث٩ ض٧٪لش ٍ٘ت ٦ ع٧اؿث ضت ٦الؿتص كا ٪١ٱط٩

پٱص  ،ام ٌلم٤ـا٢ ٣٠ ٦ ؟! ٠غ١ـ ام رب٢ ٣٠ آٰب سٍبكش ٌلم٤ـٞ ٠غ١ـ كا ث٩ ٣٠ ٠ٱ٥ٕٯ»
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ا٦ كا  ،ٍ٘ت ٦ ثلاٮ ٠غ١ـ ٦اِمبً ٠بؿكٮ ؿٜس٧م ث٧ؿ ٠ٯ ٌبؼ٩١ كاست.«  ٣٠ لنٰنتلاست

ؿٰـ ؿك ِٝت ؽ٧ؿ  ٔلؿ ٦ضٍٙتٱ٫بٮ اسلاكآ٠ٱنٮ ٩ٔ ؿك م٤ـ٘ٯ ٠غ١ـ ٠ٯ ص١ٱ١ب٩٤ اعتلاٞ ٠ٯ

 ، ص٥ٱ٣ ٌلم٤ـٮ ثـ٪ـ.  ؽ٧است ٩ٔ ث٩ ا٦ ٪ٟ ٔلؿ ٦ ٘ب٨ ام ؽـا٠ٯ پ٫٥ب٢ ٠ٯ

آة ثسٟ اهلل ٪٥ٙبٞ وقا ؽ٧كؿ٢ ٦ ٧٤ضٱـ٢  ،سؾ٣ ٍ٘ت٣ ٠غ١ـ ٧٠ؿّثب٩٤ ٦ ضٱل٣ٰ ث٧ؿ

٘ب٪ٯ »٧ٰ٘ـ:  اث٧ؼبٜت ل٧١ٮ ثب٦ٌب ٦ ٌـأبكش ٠ٯ ،ٍ٘ت ٍ٘ت ٦ پس امآ٢ اٜغ١ـ هلل ٠ٯ ٠ٯ

ؿٰـٞ ٩ٔ صطٟ ث٩  اٮ ٠ٯ ، ا٦ كا ؿك ٧٘ض٩ ٔلؿٞ رستز٧ ٠ٯ ، ٰبٌتٟ ضج٫ب ا٦ كا ؿك ثستلش ١٤ٯ

 «٧ٰ٘ـ. ٥ٔـ ٦ فٔل ؽـا٠ٯ آس١ب٢ ؿ٦ؽت٩ ٦ ؽـاكا ٰبؿ ٠ٯ

ل٧١ٰص م٤ـ٘ٯ ٔلؿ ٦ ؿك  ٭٥ذ سبٜٙٯ ؿك ؽب٠٤غ١ـ ام س٣ ٪طت سبٜٙٯ تب ثٱست ٦ پ

ٔبك سٍل ٦تزبكت ثب ا٦ ٪١لا٨ ث٧ؿ ٦ ٦ِتٯ ثنك٘تل ضـ ٦ ث٩ ؿ٦كا٢ ر٧ا٤ٯ كسٱـ، ٧٘س٥ٍـا٢ 

 صلا٤ـ. ثلؿ ٦ ٠ٯ ٠ٯ ؽ٧ؿ ٦ ل٧١ كا ث٩ صغلا

ثمـ٪ب ٩ٔ ٠غ١ـ ا٠ٱ٣ ث٩ پٱب٠جلٮ ثل٘نٰـ٨ ضـ اث٧ؼبٜت تب آؽل٣ٰ ٜغفبت م٤ـ٘ب٤ٱص 

٦ پ٫٥ب٤ٯ ث٩ آ٢ ععلت ا١ٰب٢ آ٦كؿ. ٤ّص ع١بٰت اث٧ؼبٜت ام  ؿٌبق ٔلؿ آضٕبكا ام پٱب٠جل

پٱب٠جل آ٤ّـك ٫٠ٟ ث٧ؿ ٩ٔ پس ام٦ٌبتص ؽـا٤٦ـ ث٩ ععلت ٠غ١ـ ٦عٯ ٌلستبؿ ٩ٔ ت٧ ؿٰٙل 

 .  ٰب٦كٮ ؿك ٩ٕ٠ ٤ـاكٮ پس ث٩ س٧ٮ ٠ـ٫٫٥ٰزلت ٣ٔ

 

  ششنسؤالْاي دسس 

ٝت ث٩ ا٦ أث٫ٜ٧ت ٪٥ٙبٞ ٦ٌبت لجـا١ٜؽٝت ص٩ علٔتٯ ام ؽ٧ؿ ٤طب٢ ؿاؿ ٦ لجـا١ٜؽ .0

 ص٩ ٍ٘ت؟

 لجـا١ٜؽٝت ؿك ص٩ تبكٰؾٯ ٦ ؿك ص٩ عبٜٯ ٦ٌبت ٔلؿ؟ .5

 أ٣١ٰ ٠غ١ـ كا ثب ص٩ عبٜتٯ ؿك تطٱٱك ر٥بم٬ پـك ثنك٘ص ؿٰـ؟ اُٞ .3

ٌبؼ٩١ ص٩   اسـ ؿك ٧٠كؿ ٠غ١ـ ٧١٤ؿ؟ اث٧ؼبٜت ص٩ سٍبكضٯ ث٩ ٪١سلش ٌبؼ٩١ ث٥ت .4

 پبسؾٯ ؿاؿ؟

پٱلا٢٧٠ ضج٫بٮ ك٦ش ٠غ١ـ ؿك وقا ؽ٧كؿ٢ ٦ آة ٧٤ضٱـ٢ ص٩٤٧ٙ ث٧ؿ؟ اث٧ؼبٜت  .5

 ٧ٰ٘ـ؟ ٠غ١ـ ص٩ ٠ٯ

 ععلت ٠غ١ـ ص٩ سب٫ٜبٰٯ كا ثب ل٧١ٰص م٤ـ٘ب٤ٯ ٔلؿ؟ .6
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  ّفتنّفتندسس دسس 

  دس سفش تجاستي تِ شام )ص(تا هحوذ 

تزبكتٯ ؿاضت  ٭( ام ر٩ٝ١ ض٫ل٪بئٯ ث٧ؿ ٩ٔ ثب ٩ٕ٠ كاثؽ ض٫ل ضبٞ )پبٰتؾت ٔط٧ك س٧ك٩ٰ

٤ب٢ ِلٰص ثلاٮ تزبكت ل٧١ٮ پٱب٠جل تص١ٱٟ ٘لٌت ٩ٔ ثب ٔبك٦ا٢ تزبكتٯ ثبمك٘ب ٦ اث٧ؼبٜت

٧٤ر٧ا٤ٯ ؿ٦امؿ٨ سب٩ٜ ث٧ؿ ٪٥ٙبٞ علٔت ل٧١ٰص  )ظ(٩ٔ ٠غ١ـ ث٩ ضبٞ ثل٦ؿ، ؿك ا٣ٰ ٦ِت

ثبضـ ام ا٣ٰ  ثسٱبك ؿٜٙٱل ضـ، مٰلا ٩ٔ ٠غ١ـ، پـك ٠٦بؿك ٤ـاكؿ ٦ ت٫٥ب پ٥ب٪ٙب٨ ا٦ ل٧١ٰص ٠ٯ

 ؟ سپبكٮ ٠ٯ : ل٧١ رب٢ ٠لا ث٩ ص٩ ٔسٯ ك٦ ٤نؿ ل٧١ آ٠ـ ٦ ٍ٘ت

٩ ثلاٮ ٠غ١ـ ؿض٧اك است ٩ٔ ؿ٦كٮ ا٦ كا تغ١ٛ ٥ٔـ ٜقا پبسؼ اث٧ؼبٜت اعسبس ٔلؿ ٔ

 . ثلٞ ؿاؿ: تلا ثب ؽ٧ؿ٠ٯ

، ؿك ٥ٔبك سبٰل ٔبك٦ا٫٤ب ث٩ ؼلي ضبٞ علٔت ٔلؿ،  ٔبك٦ا٢ تزبكتٯ اث٧ؼبٜت٠غ١ـ ث٩ ٪١لا٨ 

َ كسٱـ، ؿك آ٤زب كا٪جٯ ث٩ ٤بٞ ثٔغٓٱٕلا، سب٫ٜب ث٧ؿ ٩ٔ ؿك لجبؿتٙب٨ ؽ٧ؿ  ث٩ سلم٠ٱ٣ ثٔصلٮ ٔبك٦ا٢

ث٧ؿ، ثبك٪ب ٔبك٦ا٫٤بٮ تزبكتٯ ِلٰص ام آ٤زب لج٧ك ٔلؿ٨ ث٧ؿ٤ـ ٦ ا٦ ث٩ آ٫٤ب  لجبؿت٠طى٧ٚ 

سٍل، ام ؿ٦ك ٔبك٦ا٤ٯ كا ؿٰـ ٩ٔ ٪٧١اك٨ اثلٮ ثب آ٫٤بؿك علٔت  ت٧ر٫ٯ ٤ٕلؿ٨ ث٧ؿ ا٠ب ؿك ا٣ٰ

، ث٩ سللت  پل٦كؿ٘بك است ٧٠٬كؿ ٜؽً ٦ٰژ ، ام ا٣ٰ ك٦ ؿكٰبٌت ٩ٔ عت١ب ا٣ٰ ٔبك٦ا٢ است

٪٥ٙب٠ٱ٩ٕ ٔبك٦ا٤ٱب٢ ث٩ ٤نؿٰٓ لجبؿتٕـ٪ب٦ كسٱـ٤ـ آ٤ب٢ كا ثلاٮ وقا  وقائٯ آ٠بؿ٨ ٔلؿ ٦

 ؿل٧ت ٔلؿ. 

 هحوذ دس صَهعة تُحَيشا

( ا٦ آ٠ـ٤ـ،  ٔبك٦ا٤ٱب٢ اك٦ؿ٘ب٪ٯ مؿ٤ـ ٦ ؿل٧ت كا٪ت كا پقٰلٌت٥ـ ٦ ث٩ لجبؿتٕـ٨ )ص٠٧م٩

ب٨ ا٠ب كا٪ت ثب١ٔبٚ تمزت ؿٰـ ٩ٔ اثلٮ ٩ٔ ثبالٮ سل ٔبك٦ا٤ٱب٢ ث٧ؿ ٪٧٥م ثل ثبالٮ اكؿ٦٘

ٔلؿ، ؿك  ، ٌٕل ٔلؿ ضبٰـ ٔسٯ امآ٫٤ب ٩ٔ اثل ثؾبؼل ا٦ ؿك ثبالٮ سل ٔبك٦ا٢ علٔت ٠ٯ است

؟  ، ام آ٫٤ب سؤاٚ ٔلؿ: آٰبٔسٯ ام ض١ب ؿك اكؿ٦٘ب٨ ثبِٯ ٠ب٤ـ٨ است اكؿ٦٘ب٨ ثبِٯ ٠ب٤ـ٨ است

 .  : ٧٤ر٧ا٤ٯ ام ٠ب، ٥ٔبك ثبك٪ب ٠ب٤ـ٨ است پبسؼ ض٥ٱـ ٩ٔ

ٱبٰـ، ؿل٧ت كا٪ت كا ث٩ ا٦ كسب٤ـ٤ـ ٦ ا٦ ؿل٧ت كا كا٪ت تّبظب ٔلؿ ٩ٔ آ٢ ٧٤ر٧ا٢ ٤ٱن ث

رن ٠غ١ـ ٤ج٧ؿ، ٠غ١ـ ث٩ لجبؿتٕـ٨ كا٪ت آ٠ـ ٦ اثل ثبالٮ سلش علٔت  ، ا٦ ٔسٯ پقٰلٌت
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 . ٔلؿ ٦ سب٩ٰ ثل ص٠٧م٩ ا٤ـاؽت

ضـ  لف١ت ا٦ ثٱطتل ؿك ف٪٥ص ر٨٧ٝ ٘ل ٠ٯ ،كا٪ت ث٩ ص٫ل٨ ٠غ١ـ ؽٱل٨ ضـ ٦ ٪ل ٜغف٩

 .  ٘قاضت اعتلا٠ٯ ثٱطتل ٠ٯ ٦ ث٩ ا٦

ٔلؿ ا٪ٛ ٔبك٦ا٢ ام ٠طلٔٱ٣ ٩ٕ٠  پس ام آ٩ٕ٤ وقاٰطب٢ كا ؽ٧كؿ٤ـ كا٪ت ٩ٔ ١٘ب٢ ٠ٯ

ؿ٪ٟ ٩ٔ ث٩ پلسط٫بٮ ٣٠ پبسؼ  : تلا ث٩ الت ٦ لنّٮ س٥٘٧ـ ٠ٯ ٪ست٥ـ ث٩ ٠غ١ـك٦ ٔلؿ ٦ ٍ٘ت

 !  : ث٩ ٤بٞ ثت٫ب ثب ٣٠ سؾ٣ ٧ٙ٠ مٰلا ٩ٔ ام ٪ٱش صٱن ٠ب٥٤ـ ثت٫ب ثٱناك ٤ٱستٟ ، ٠غ١ـ ٍ٘ت ثـ٨

ؿ٪ٟ ٩ٔ ث٩  : تلا ث٩ ؽـا س٥٘٧ـ ٠ٯ ٧ر٩ ضـ ٔبك٦ا٤ٱب٢ ثت پلست ٤ٱست٥ـ ٍ٘تكا٪ت ٩ٔ ٠ت

 .  : ا٢٧٥ٔ آ٠بؿ٨ پبسؼ ٪ستٟ ، ٠غ١ـ ٍ٘ت ٣٠ پبسؼ ثـ٨ س٧ا٫ٜبٮ

كا٪ت ام ٠غ١ـ سؤا٫ٜبئٯ پلسٱـ ٦ پبسؾ٫ب كا ٠ؽبثُ آ٤ض٩ ؿك ٔتت آس١ب٤ٯ ؿٰـ٨ ث٧ؿ 

، پٱلا٢٧٠ پـك ٦ ٠بؿك  اث٧ؼبٜت٫ٔ٠ل ٤ج٧ت كا ؿك ٠ٱب٢ ٔتً ٠غ١ـ ٠العف٩ ٔلؿ. ام  ، سپس ٰبٌت

: ا٣ٰ آِبماؿ٨ كا ث٩ ٦ؼ٣ ثبم٘لؿا٢ ٦ ٔب٠الً ا٦ كا  ث٩ اث٧ؼبٜت ٍ٘ت ا٦ س٧االتٯ ٔلؿ ٦سپس

، ا٘ل آ٫٤ب ث٥١٫ٍـ،  ٠لاِجت ٣ٔ مٰلا ٩ٔ ا٘ل ٧٫ٰؿ ا٦ كا ثط٥بسـ ٦آ٤ض٩ كا ٩ٔ ٣٠ ام ا٦ ١٫ٌٱـٞ

ؿ، ٪ل ص٩ م٦ؿتل ا٦ كا ث٩ ٦ؼ٣ آ٥ٰـ٪ـكؽطب٤ٯ ؿاك ،ات ثلاؿكماؿ٨ .ٔط٥ـ ثلاٮ ٔطت٣ ا٦ ٤ّط٩ ٠ٯ

 .  ثبم٘لؿا٢

اسـ ٠برلاٮ  ٩ٔ ؽ٧ؿ ث٩ ثنك٘ٯ ٦ لف١ت ٠غ١ـ آ٘ب٨ ث٧ؿ ٦ ٪١سلش ٌبؼ٩١ ث٥تاث٧ؼٝت 

ثب ٠لاِجت ثٱطتل سؾ٣ ثغٱلا كا ٧٘ش ٔلؿ ٦ ٠غ١ـ كا لزٱت ٦الؿتص كا ثلاٮ ا٦ ٍ٘ت٩ ث٧ؿ، 

 ؿك عٍبـت ام ا٦ ثٱطتل ٧ٔضٱـ.ث٩ ٩ٕ٠ ثبم٘لؿا٤ـ ٦ 

 ّفتنسؤالْاي دسس 

صلا أث٧ؼبٜت تص١ٱٟ ٘لٌت ٩ٔ ٠غ١ـ كا ث٩ سٍل تزبكتٯ ضبٞ ثجلؿ؟ ؿك آ٢ ٪٥ٙبٞ  .0

 ص٥ـ سب٩ٜ ث٧ؿ؟

اش ؿل٧ت ٔلؿ؟ ص٩٤٧ٙ  صلا كا٪ت ٠سٱغٯ ٔبك٦ا٢ تزبكتٯ ِلٰص كا ث٩ لجبؿتٕـ٨ .5

 ٠غ١ـ ؿك ا٣ٰ ٠ٱ١٫ب٤ٯ ضلٔت ٔلؿ؟

 ٪بٰٯ ٦ ص٩ سٍبكض٫بٰٯ پٱلا٢٧٠ ٠غ١ـ ث٩ أث٧ؼبٜت ٔلؿ؟ ثٱ٥ٯ كا٪ت ٠سٱغٯ ص٩ پٱص .3

 لا كا٪ت ٠سٱغٯ ٠غ١ـ كا ث٩ الت ٦ لنّٮ ِسٟ ؿاؿ؟ پبسؼ ٠غ١ـ ص٩ ث٧ؿ؟ص .4

 ٪بٮ ثغٱلا ٤سجت ث٩ ٠غ١ـ ص٩ ٔلؿ؟ اث٧ؼبٜت ؿك ثلاثل ت٧صٱ٩ .5
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  ّشتنّشتندسس دسس 

 چَپاًي هحوذ

٠غ١ـ)ظ( پس ام ٠لارمت ام سٍل تزبكتٯ ضبٞ ٪٧١اك٨ ؿك ٩ٕ٠ ثب صـَ ٦ صٍب م٤ـ٘ٯ 

، ا٦ كا ؿك ٔبك٪بئٯ ٩ٔ ؿاضت ضلٔت  ٧ؼبٜتؿاضت ٜقا اث ٔلؿ ا٠بثٱٕبكٮ كا اصالً ؿ٦ست ١٤ٯ ٠ٯ

، ؿا٠ـاكٮ ث٧ؿ ٦ ٠غ١ـ ٰٕٯ ام ٔبك٪بئٯ كا ٩ٔ ث٩ آ٢  ٰٕٯ ام ٔبك٪بٮ كاٰذ ؿاؿ، ؿك آ٢ م٠ب٢ ٠ٯ

ضىٛ . صلا٤ٱـ ثلؿ ٦ ٠ٯ لال٩ِ ؿاضت ٔبك ص٧پب٤ٯ ث٧ؿ، ا٠٦ـتٯ ٧٘س٥ٍـا٢ ٠لؿٞ كا ث٩ صغلا ٠ٯ

ا٠ب ٠غ١ـ ٩٤ ت٫٥ب ا٥ٰٕبك كا ثلاٮ ؽ٧ؿ  تل ث٧ؿ ، ثسٱبكپبئٱ٣ ص٧پب٤ٯ ؿك ٠ّبٰس٩ ثب ضىٛ تزبكت

ت٧ا٤ست ٪ل ك٦م ام رب٠م٩ ثت پلست ٦  ض١لؿ ث٩ٕٝ ؿك سب٩ٰ ا٣ٰ ضىٛ ٥٤ٗ ٦ ٧ٔصٓ ١٤ٯ

ٌبسـ آ٤ل٦م ٩ٕ٠ ؿ٦كٮ ٘ن٥ٰـ ٦ آحبك ِـكت ؽـا كا ؿك ٨٧ٔ ٦ ؿضت ٦ثٱبثب٢ ٦ آس١ب٢ ٦ ٥٠بـل 

 ، ثٱطتل ٠العف٩ ٔلؿ٨ ٦ ٘ب٠ٯ ث٩ ٠غج٧ة ؽ٧ؿ ٤نؿٰٕتل ض٧ؿ.  ؼجٱمٯ

ٔلؿ ٦ ثمـ٪ب ٩ٔ ث٩ كسبٜت ثل٘نٰـ٨ ضـ ٌل٧٠ؿ: ؽـا٤٦ـ ٪ٱش  ث٩ ا٣ٰ ضىٛ اٌتؾبك ٠ٯا٦ 

 ام ل١لش كا ث٩ ص٧پب٤ٯ ٘قكا٤ٱـ٤.٨ٍلستبؿ ٠ٙل آ٩ٕ٤ ٠ـتٯ  پٱب٠جلٮ كا

 هحوذ أهيي

ؿك آ٢ ك٦م٘بك أخل ص٧پب٫٤ب ا٠ٱ٣ ٤ج٧ؿ٤ـ، ٘ب٪ٯ ؿك ثٱب٢ ام ضٱل ٧٘س٥ٍـا٢ ٠لؿٞ استٍبؿ٨ 

ؽ٧كؿ٤ـ، ثمـ ث٩ ؿك٦ن ث٩ صبعجص  طت٥ـ ٦ ام ٧٘ضتص ٠ٯٔ ٔلؿ٤ـ، ٰب٧٘س٥ٍـٮ كا ٠ٯ ٠ٯ

ص٧پب٤ٯ آ٫٤ب كا ث٩ ل٫ـ٨ ٘لٌت ثب  )ظ(،٦ٜٯ ؿك آ٢ ٠ـتٯ ٩ٔ ٠غ١ـ ٍ٘ت٥ـ ٘لٖ آ٤لا ؽ٧كؿ٨ ٠ٯ

ثلؿ ٦ آ٫٤ب كا سبٜٟ ثب پستب٫٤بٮ پل ام ضٱل ث٩  ١ٔبٚ ا٠ب٤ت ٧٘س٥ٍـا٢ ٠لؿٞ كا ث٩ صلا٠ٯ

٦ آ٤ّـك ا٣ٰ ٔبك ا٦ ؿك ثٱ٣ ٠لؿٞ  ٍ٘ت٥ـ ٠ٯ«  ا٠ٱ٣»ؿاؿ ام ا٣ٰ ك٦ ث٩ ا٦  صبعجب٤ص تغ٧ٰٛ ٠ٯ

ا٦ ٌّػ ؿك ا٠ب٤ت   ٪بٮ ؽ٧ة اؽالِٯ كا ؿاؿ٤ـ. ٦ٰژ٘ٯ«  ا٠ٱ٣»ّٜت ث٩ ا٦ ٠ط٧٫ك ضـ ٩ٔ 

ل١بك ٰبسل كا ٩ٔ ا٦ ٪ٟ ص٧پب٢ ث٧ؿ ؿكثٱبثب٢  )ظ(ا٤ـ ٩ٔ ك٦مٮ ٠غ١ـ ضـ، آ٦كؿ٨ ؽالص٩ ١٤ٯ

ا ث٩ ٠غٝٯ ٩ٔ ثب ٪ٟ ؿٰـ، ثب ٪ٟ ِلاك ٘قاضت٥ـ ٩ٔ ك٦م ثمـ، ام ا٦ٚ صجظ ٧٘س٥ٍـا٢ ك

ٔلؿ٤ـ ثٱب٦ك٤ـ ٦ ام آ٤زب ثب ٪ٟ ث٩ صلا٘ب٨ ثل٤٦ـ، ك٦م ثمـ، صجظ م٦ؿ، ٠غ١ـ ث٩ آ٢ ٤ّؽ٩  ٦لـ٨

٥٠تفل ل١بك ٤طست ٤ٱب٠ـ. ٠غ١ـ تب ول٦ة ؿك ٪١ب٤زب ٠ب٤ـ، ٪٥ٙبٞ ول٦ة  آ٠ـ، ا٠ب ٪ل ص٩

لٌتٯ ٦ ت١بٞ ، ا٠ب ض١ب صلا ٤ : ٧٥٠لـ٨ ؽ٧ؿ كا ثب ض١ب ٌلا٧٠ش ٔلؿٞ ل١بك ام كا٨ كسٱـ ٦ ٍ٘ت
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: ٣٠ ثب ض١ب پٱ١ب٢ ثست٩ ث٧ؿٞ ٩ٔ ثب ٪ٟ ث٩  ؟! ٠غ١ـٍ٘ت ؼ٧ٚ ك٦م كا ؿك ٪١ٱ٣ رب ٠ب٤ـٮ

  ؟! ، آٰب پٱ١ب٢ ض٥ٕٯ ٥ٟٔ صلا٘ب٨ ثل٦ٰٟ

 جوعيت جَاًوشداى

٪بضٟ ٦ سبٰل ِجبئٛ ٩ٕ٠ ثلاٮ تطٕٱٛ  ؿك ا٦ائٛ ر٧ا٤ٯ، ععلت ٠غ١ـ ثب ر٧ا٤ب٢ ث٥ٯ

لجـاهلل ث٣ »ام ٠لؿا٢ سبٜؾ٧كؿ٬ ِلٰص ث٩ ٤بٞ ؿك ؽب٩٤ ٰٕٯ « ر٧ا١٤لؿا٢»ر١مٱتٯ ث٩ ٤بٞ 

٘لؿ آ٠ـ٤ـ ٦ پٱ١ب٤ٯ ث٩ ٥٠ف٧ك ع١بٰت ٦ رب٤جـاكٮ ام ٠ف٠٧ٝب٢ ٩ٕ٠ ٦ ٔسب٤ٯ ٩ٔ ث٩ « رقلب٢

٤ب٠ٱـ٨ « عًٝ اٍٜع٧ٚ»ٔلؿ٤ـ ثست٥ـ، ا٣ٰ پٱ١ب٢ ؿك تبكٰؼ اسالٞ ث٩ ٤بٞ  آ٢ ض٫ل سٍل ٠ٯ

ؼلاي ؽب٤٭ ٔمج٩ ر١ك ضـ٤ـ ٦ ض٧ؿ. ر٧ا٤ب٢ ِلٰص ٩ٔ ؿا٦ؼٝت ؼلٌـاكٮ ام ٠ف٧ٝٞ ث٧ؿ٤ـ ا ٠ٯ

٥ٔٱٟ ٩ٔ آ٢ ِـك ام ٠ف٧ٝٞ  ٠ب س٥٘٧ـ ٰبؿ ٠ٯ»ؿك آ٢ رب س٥٘٧ـٮ ث٩ ا٣ٰ ضلط ٰبؿ ٔلؿ٤ـ: 

٥ٔٱٟ ٩ٔ ؿك ا٣ٰ  ع١بٰت ٥ٔٱٟ تب ـبٜٟ ٠زج٧ك ض٧ؿ ٩ٔ عُ ا٦ كا ثبم٘لؿا٤ـ ٦ ٠ب س٥٘٧ـ ٰبؿ ٠ٯ

ٱب٠جل اسالٞ)ظ( ثمـ٪ب پ« كا٨ ٪ٱش ؼ١ك ٤ـاضت٩ ثبضٱٟ، ؽ٧ا٨ ٠ف٧ٝٞ حل٦ت٥١ـ ثبضـ ٰب ٌّٱل.

ث٩ ِـكٮ ؽ٧ضغبٚ ٦ سلاٌلام ث٧ؿٞ ٩ٔ « عًٝ اٍٜع٧ٚ»٣٠ ام ضلٔت ؿك ر١مٱت »ٌل٧٠ؿ: 

ٍ٘ت٥ـ ٩ٔ ام آ٢ ر١مٱت ؿك ثلاثل ٰٓ صـ ضتل سلػ ٧٠ ؽبكد ض٧ كاظٯ  ا٘ل ث٩ ٣٠ ٠ٯ

 «.ضـٞ ١٤ٯ

 

 سؤالْاي دسس ّشتن

پس ام ثبم٘طت ؿك سٍل تزبكتٯ ضبٞ صلا أث٧ؼبٜت، ٠غ١ـ كا ؿك ٔبك٪بٮ ؽ٧ؿ  .0

 ؿاؿ؟ ضلٔت ٠ٯ

 صلا ٠غ١ـ)ظ( ثلاٮ ؽ٧ؿ ضىٛ ص٧پب٤ٯ كا ا٤تؾبة ٔلؿ؟ .5

 ٠غ١ـ ثمـ ام آ٩ٕ٤ ث٩ پٱب٠جلٮ ثل٘نٰـ٨ ضـ ؿك ٧٠كؿ ص٧پب٤ٯ ص٩ ٌل٧٠ؿ؟ .3

 كا ث٩ ٠غ١ـ ؿاؿ٤ـ؟« ا٠ٱ٣»صلا ٠لؿٞ ٩ّٕ٠ ّٜت  .4

 اٮ ام ٦ٌبؿاك ث٧ؿ٢ ٠غ١ـ ث٩ ل٫ـ٬ پٱ١ب٢ كا ؿك ؿ٦كا٢ ر٧ا٤ٯ ث٧٥ٰسٱـ. ٩٤٧١٤ .5

ٔت ٥٥ٔـ٘ب٢ ؿك ا٣ٰ پٱ١ب٢ ص٩ س٥٘٧ـٮ ؿك ؽب٩٤ ٰبؿ عًٝ اٍٜع٧ٚ صٱست؟ ضل .6

 ٔلؿ٤ـ؟
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  دسس ًْندسس ًْن

  تا خذيجِ )ص(اصدٍاج هحوذ

، ثب٧٤ئٯ ثسٱبك پبٔـا٣٠ ٦ ٠غتلٞ ث٧ؿ، ا٦ ِجالً  ؿ٦  ؽـٰز٩ ؿؽتل ؽ٧ٰٝـ، ام ؽب٤ـا٢ ِلٰص

ٔلؿ٨ ث٧ؿ ٦ ٪ل ؿ٦ ٧٤ثت ض٧٪لا٤ص ام ؿ٤ٱب كٌت٩ ث٧ؿ٤ـ ٦ ام ض٧٪لا٤ص ا٧٠اٚ مٰبؿٮ  ثبك امؿ٦اد

ا ث٩ اكث ثلؿ٨ ث٧ؿ،ؽـٰز٩ ثب ا٣ٰ ا٧٠اٚ ٦ ثب ثٕبك٘ٱلٮ ٔبك٥٠ـا٤ٯ ٠طى٧ٚ تزبكت ضـ٨ ث٧ؿ ٦ ك

ٟٔ ٟٔ حل٦ت ٦ ؿاكائٯ ا٦ امعسبة ٘قضت ث٩ ؼ٧ك٩ٰٕ ثٱطتل ٔبك٦ا٫٤بئٯ ٩ٔ ؿك كا٪٫بٮ 

، ضبٞ ٦ ٣١ٰ ؿك علٔت ث٧ؿ٤ـ امآ٢ ؽـٰز٩ ث٧ؿ. ؽـٰز٩ ل٧١ئٯ ؿاضت ث٥بٞ  تزبكت ؼبئً

آس١ب٤ٯ كا ؽ٧ا٤ـ٨ ث٧ؿ ٦ ام ِجٛ ام  طٱطب٢ ٠سٱغٯ ث٧ؿ ٦ ٪٩١ ٔتت٩ٔ ام ٔ«  ٦كِ٭ ث٣ ٧٤ٌٛ»

٪بٮ پٱب٠جلٮ كا ؿك  ثمخت ثل اسبس ثطبكت٫بٮ ٔتت ا٫ٜٯ ؿك ا٤تفبك پٱب٠جل اسالٞ ث٧ؿ، ا٤٦طب٩٤

پٯ ثلؿ٨ ث٧ؿ،  ؿٰـ٨ ث٧ؿ ٦ ؽـٰز٩ ٪ٟ ام ٍ٘تبك٪بٮ ل٧١ٰص ث٩ ا٣ٰ عّٱّت )ظ(٦ر٧ؿ ٠غ١ـ

 اؽتٱبك ا٦ ٘قاضت٩ ث٧ؿ، ؽ٧ؿ، ٠غ١ـ كا ث٩ سٍل ؽـٰز٩ ٘قضت٩ ام ٠م٠٧ٝبتٯ ٩ٔ ل٧١ٰص ؿك

ث٧ؿ، ام ا٣ٰ ك٦ ٠زق٦ة پٱب٠جل  ؿٰـ٨تزبكتٯ ضبٞ ٌلستبؿ٨ ث٧ؿ ٦ ا٠ب٤ت ؿاكٮ ٦ صـاِت ا٦ كا 

سب٩ٜ ث٧ؿ ا٠ب ؽ٧استٙبكا٢ مٰبؿٮ ؿاضت ٦ ا٦ ٪ٱضٱٓ كا  49ؽـٰز٩ ٪ل ص٥ـ ٰٓ ثب٧٤ٮ  ضـ،

سبٜٙٯ ث٧ؿ، پٱط٫٥بؿ  55س٣ ؽـٰز٩ ثل ؽالي كسٟ آ٤ل٦م، ث٩ ٠غ١ـ ٩ٔ ؿك  ، پقٰلٌت ١٤ٯ

اث٧ؼبٜت كا ؿك رلٰب٢ ٘قاضت ٦ پس ام آ٢ اث٧ؼبٜت ٦سبئٛ  امؿ٦اد ؿاؿ ٠غ١ـ، ل٧١ٰص

 امؿ٦اد ٠ّـس ا٤زبٞ ضـ.  ٟ ٔلؿ ٦ ا٣ٰ٪ثب ؽـٰز٩ كا ٌلا )ظ(امؿ٦اد ٠غ١ـ

 خذيجِ ّوسشي فذاواس

پس ام ؽـٰز٩ ٤سجت ث٩ پٱب٠جل ثسٱبك ٌـأبك ٦ ٫٠لثب٢ ث٧ؿ، ا٦ ٤ؾستٱ٣ ثب٧٤ئٯ است ٩ٔ 

٠س١ٝب٢ ضـ ٦ ٪٩١ حل٦تص كا ؿك اؽتٱبك پٱب٠جل ٘قاضت تب ؿك كا٨ ٘ستلش  )ظ(پٱب٠جل ثمخت

، ثٱطتل ٔبك٦ا٫٤بٮ تزبكتٯ ٩ٔ ث٩ ٩ٕ٠  ؽب١٤ٯ ٩ٔ ك٦م٘بكٮ ـ ثلسب٤ـ. ؽـٰز٩ اسالٞ ث٩ ٠صلي

آ٤ّـك ثب پٱب٠جل ٪١لا٪ٯ ٦ ٪١ـكؿٮ ٔلؿ ٩ٔ ٦ِتٯ ٍٔبك ٩ٕ٠ ـ  ضـ٤ـ ام آ٢ ث٧ؿ ٦اكؿ ٠ٯ

ضمت اثٱؽبٜت ام ضـت ٘لس٥ٙٯ ٠طٓ  ٠غبصل٨ اِتصبؿٮ ٔلؿ٤ـ، ٦ٮ ؿك ٠س١ٝب٤ب٢ كا

 ؿك اؽتٱبكش ٤ج٧ؿ.  ٔطٱـ. ٦ ؿٰٙل ام حل٦ت ؿ٤ٱب، صٱنٮ اٮ كا ث٩ ؿ٤ـا٢ ٠ٯ ؽطٕٱـ٨

سبٚ  09سبٚ ِجٛ ام پٱب٠جلٮ ععلت ٠غ١ـ ٦  05سبٚ ثب پٱب٠جل م٤ـ٘ٯ ٔلؿ،  55ؽـٰز٩ 
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اٌتبؿ، ثل ا٦ ؿك٦ؿ  ٪بٮ ؽـٰز٩ ٠ٯ ـأبكٮ٪ل٘ب٨ ث٩ ٰبؿ ٌ )ظ(، پٱب٠جل پٱب٠جلٮ اٰطب٢ ثمـ ام

ؽـٰز٩ ٦ِتٯ ث٩ ٣٠ »ٌل٧٠ؿ:  ٔلؿ ٦ ٠ٯ ؽـا٤٦ـ ثلاٮ ا٦ ؼٝت كع١ت ٠ٯ ٌلستبؿ ٦ ام ٠ٯ

، ٪٧١اك٨ ام ٣٠ ع١بٰت ٔلؿ،  ضـ٤ـ، ٪ل٘ن ٠لا ت٫٥ب ٤ٙقاضت پٱ٧ست ٩ٔ ٪٩١ ام ٣٠ ؿ٦ك٠ٯ

 .« لم٤ـ ضـٞث٧ؿ ٦ ٣٠ ام ا٦ ؿاكاٮ ضص ٌ ؽـا٤٦ـ ا٦ كا كع١ت ٥ٔـ ٩ٔ ثب٧٤ٮ پلثلٔتٯ

، ؿكست س٩ ك٦م پس ام ٦ٌبت اث٧ؼبٜت  سلا٤زبٞ ا٣ٰ ثب٧٤ٮ ٌـأبك ؿك سبٚ ؿ٪ٟ ثمخت

، پٱب٠جل ؿك ـلي ص٥ـ ك٦م ؿ٦ ٰبك ثسٱبك ٤نؿٰٓ ٦ ٫٠لثب٢  پٱب٠جل ام ؿ٤ٱب كٌت ل٧١ٮ ٫٠لثب٢

آ٢ سبٚ كا  )ظ(. پٱب٠جل ا٣ٰ ؿ٦ ٰبك اٰخبك٘ل ٦ پل ٫٠ل س٧ؽت ؽ٧ؿ كا ام ؿست ؿاؿ ٦ ؿك ٌلاَ

 ٰم٥ٯ سبٚ ا٤ـ٨٦ ٤ب٠ٱـ٤ـ.«  اٜغن٢ لبٞ»

 

  ًْنسؤالْاي دسس 

 ٠غ١ـ ؿك امؿ٦اد ا٦ٜص ثب ص٩ ٔسٯ امؿ٦اد ٔلؿ؟ س٣ ٪ل ٔـاٞ ص٥ـ سبٚ ث٧ؿ؟ .0

 اٮ ام ٪١لا٪ٯ ٦ ٌـأبكٮ ؽـٰز٩ ٤سجت ث٩ پٱب٠جل كا ث٧٥ٰسٱـ. ٩٤٧١٤ .5

 ، ِجٛ ٦ ثمـ ام ثمخت ؿاضت٥ـ؟ ص٥ـ سبٚ م٤ـ٘ٯ ٠طتلْ )ظ(ؽـٰز٩ ثب پٱب٠جل .3

 پس ام ٦ٌبت ععلت ؽـٰز٩ ؿك ٧٠كؿ اٰطب٢ ص٩ ٌل٧٠ؿ؟ )ظ(پٱب٠جل .4
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  دّندّندسس دسس 

 فشصًذاى پياهثش

ِبسٟ  ث٩ ٤ب٫٠بٮعبصٛ امؿ٦اد پٱب٠جل ثب ععلت ؽـٰز٩ ضص ٌلم٤ـ ث٧ؿ، ؿ٦ ٤ٍل آ٫٤ب پسل 

٩ٔ ٪ل ؿ٦ ؿك ؼ٧ٍٜٱت ام ؿ٤ٱب كٌت٥ـ، ا٦ٜٯ ِجٛ ام ثمخت ٦ ؿ٠٦ٯ ثمـ ام ثمخت ٦ ٤ـ ٦ لجـاهلل ث٧ؿ

م٪لا ِجٛ ام  ٭آ٫٤ب ثزن ٌبؼ١ ٭ٌبؼ٩١ ٩ٔ ٪١ ٦  ، م٥ٰت ، اٞ ٔٝخ٧ٞ كِٱ٩: ٥ـ اماسب٠ٯ ؿؽتلا٢ لجبكت

ث٧ؿ٤ـ. پٱب٠جل پس ام ٦ٌبت ععلت ؽـٰز٩ ٦ ؿك م٠ب٤ٯ ٩ٔ ل١لش  كعٝت پٱب٠جل ام ؿ٤ٱب كٌت٩

ؿٰٙل امؿ٦اد ٔلؿ ا٠ب ت٫٥ب ام ٰٓ ٤ٍل ام آ٫٤ب ث٩ ٤بٞ ٠بك٩ٰ  سبٜٙٯ كسٱـ٨ ث٧ؿ ثب ٪١سلا٤ٯ 59ث٩ 

ث٩  )ظ(٤بٞ ا٦ كا اثلا٪ٱٟ ٘قاضت٥ـ، پٱب٠جل طتٟ ٪زلٮ ؿاكاٮ ٌلم٤ـ ضـ ٩ِٔجؽٱ٩ ؿك سبٚ ٪

ؿك عبٜٱ٩ٕ ٰٕسبٚ ٦ ؿ٨ ٠ب٨ ٦  اثلا٪ٱٟ لال٩ِ ٌلا٦ا٤ٯ ؿاضت ا٠ب اثلا٪ٱٟ ؿك سبٚ ؿ٪ٟ ٪زلٮ

 ص٥ـ ك٦م ام ل١لش ٘قضت٩ ث٧ؿ، رب٢ سپلؿ. 

٩ٰ ٫٤ٯ : ت٧ ٠ب كا ام ٘ل ، ضؾصٯ ث٩ آ٢ ععلت ٍ٘ت ؿك ٠لٖ اثلا٪ٱٟ ٘لٰست )ظ(پٱب٠جل

ٌل٧٠ؿ: ا٣ٰ ٘ل٩ٰ ٤ٱست ث٩ٕٝ كعٟ ٦ ٫٠لثب٤ٯ  )ظ(؟! پٱب٠جل ٥ٔٯ ؽ٧ؿت ٘ل٩ٰ ٠ٯ ٠ٱ٥ٕٯ ٦ٜٯ

ض٧ؿ. ٥٠ف٧ك پٱب٠جل ا٣ٰ ث٧ؿ ٩ٔ  ٥ٕ٤ـ، كع١ت ا٫ٜٯ ضب٠ٛ عبٚ ا٦ ١٤ٯ است ٦ ٔسٯ ٩ٔ كعٟ

ثبضـ ا٠ب  كظبٰت ث٩ ِعبٮ ا٫ٜٯ ؿاضت٩ ثبضـ ربٰن ١٤ٯ اٮ ٩ٔ ر٥ج٩ التلاض ٦ لـٞ ٘ل٩ٰ

كِت ِٝت است ٦ اضٕبٜٯ ٤ـاكؿ.  ٭٤طب٤ ٘ٱلؿ لبؼ٩ٍ ٦ ٫٠لثب٤ٯ سلصط٩١ ٠ٯاٮ ٩ٔ ام  ٘ل٩ٰ

پٱب٠جل، پس ام آ٩ٕ٤ پٱٕل ٌلم٤ـش اثلا٪ٱٟ كا ث٩ ؽبْ سپلؿ٤ـ،صط١ب٤ص پل ام اضٓ ضـ ٦ 

ؽطٟ ؽـا ض٧ؿ  ٘لؿؿ، ا٠ب سؾ٥ٯ ٩ٔ ٧٠رت ض٧ؿ ٦ اضٓ ربكٮ ٠ٯ ٌل٧٠ؿ: ؿٚ و١ٙٱ٣ ٠ٯ

 .  ٧ٰٟ٘ ١٤ٯ

  پياهثش تِ ياد ًيىْا خذيجِ

٧ٰ٘ـ: ٪ل٘ب٨ پٱب٠جل ث٩ ٰبؿ ؽـٰز٩  ٰط٩ ؿؽتل اث٧ثٕل ٦ ٰٕٯ ام ٪١سلا٢ ر٧ا٢ پٱب٠جل ٠ٯلب

:  ٔلؿ، ك٦مٮ ٦ِتٯ ا٦ كا ست٧ؿ ث٩ اٰطب٢ ٍ٘تٟ ست٧ؿ ٦ ثلاٮ ا٦ ؼٝت كع١ت ٠ٯ اٌتبؿ ا٦كا ٠ٯ ٠ٯ

! پٱب٠جل ثب ض٥ٱـ٢ ا٣ٰ سؾ٣ ٩ٔ التلاظٯ ث٩  ر٧ا٤ٯ ث٩ ض١ب ؿاؿ٨ است ث٩ ربٮ ا٦ ؽـا٤٦ـ م٢

ضـ، ٣٠ ام ٍ٘ت٩ ؽ٧ٰص پطٱ١ب٢ ضـٞ ٦ ثب ؽـا ل٫ـ ٔلؿٞ ٩ٔ  ؽـٰز٩ ث٧ؿ، ؽط١ٙٱ٣ت١زٱـ ام 

. ؿك ا٣ٰ ٪٥ٙبٞ پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ:  سؾ٥ٯ كا تٕلاك ٥ٕ٤ٟ ا٘ل ؽطٟ پٱب٠جل كا ٌل٦ ٤طب٤ـ، ٪ل٘ن ص٥ٱ٣
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٪٥ٙب٠ٯ ث٩ ٣٠ ا١ٰب٢ آ٦كؿ ٩ٔ ٪٩١   ؟! س٥٘٧ـ ث٩ ؽـا، ؽـٰز٩ ص٩٤٧ٙ ا٣ٰ سؾ٣ كا ٍ٘تٯ»

٪٥ٙب٠ٯ پ٥ب٨ ؿاؿ ٩ٔ ٪٩١ ٠لا تلْ ٔلؿ٨ ث٧ؿ٤ـ،٠لا ٪٥ٙب٠ٯ تصـُٰ ٔلؿ ٠لؿٞ ٔبٌل ث٧ؿ٤ـ، ٠لا 

 «.  ٔلؿ٤ـ ٦ ام ا٦ ؿاكاٮ ٌلم٤ـا٤ٯ ضـٞ ٩ٔ ٪٩١ ٠لا تٕقٰت ٠ٯ

  هثاسصُ پياهثش تا خشافات

، ٠لؿٞ ٍ٘ت٥ـ: ؽ٧كضٱـ  ،: اتٍبِبً ؽ٧كضٱـ ٘لٌت ؿكست ٪١ب٢ ك٦مٮ ٩ٔ اثلا٪ٱٟ ام ؿ٤ٱب كٌت

، پٱب٠جل پس ام ض٥ٱـ٢ ا٣ٰ  لف١ت پٱب٠جل است ٭ا٣ٰ ٤طب٤٤ٱن ؿك٠لٖ اثلا٪ٱٟ و١ٙٱ٣ ضـ ٦ 

، ؽ٧كضٱـ ٦ ٠ب٨  اٮ ٠لؿٞ»سؾ٣ ٧ٌكاً ٠لؿٞ كاث٩ ٠سزـ ؿل٧ت ٔلؿ٦ ثبالٮ ٥٠جل كٌت ٦ ٌل٧٠ؿ: 

٪بٮ ؽـا٤٦ـ٪ست ٦ ٪ل ٔـاٞ ث٩ ا٠ل ؽـا٤٦ـ ؿك ٠سٱل ؽ٧ؿ اؿا٩٠ علٔت  اٮ ام ٤طب٩٤ ٤طب٩٤

، ١٤بم  ـ، ٪ل ٦ِت ؽ٧كضٱـ ٰب ٠ب٨ ٘لٌتض٤٧ ١٤ٯ ؿ٪٥ـ ٦ ٪ل٘ن، ثؾبؼل ٠لٖ ٔسٯ ٘لٌت٩ ٠ٯ

 «آٰبت ثؾ٧ا٤ٱـ.

 )ق( ام ٥٠جل پبئٱ٣ آ٠ـ ٦ ثب ٠لؿٞ ١٤بم آٰبت كا ثب ر١بلت ؽ٧ا٤ـ ٦ ثمـ ث٩ لٝٯ )ظ(پٱب٠جل

ا٦ كا وسٛ ؿاؿ ٦ ٣ٍٔ ٔلؿ ٦  )ق( ، لٝٯ ٌلم٤ـٞ اثلا٪ٱٟ كا ثلاٮ ؿ٣ٌ آ٠بؿ٨ ٣ٔ ٌل٧٠ؿ: پٱٕل

 ٧١٤ؿ٤ـ. ، ا٦ كا ؿ٣ٌ سپس عبظلا٢

ؿاؽٛ ِجل ضـ، ثمعٯ ام عبظلا٢ ٍ٘ت٥ـ:  )ق(، ععلت لٝٯ اثلا٪ٱٟ ٣ٌ٬ ر٥بم٪٥ٙبٞ ؿ

پٱب٠جل ث٩ آ٫٤ب ٌل٧٠ؿ: ٦ك٦ؿ پـك ث٩ «  ث٥بثلا٣ٰ ٦اكؿضـ٢ ا٤سب٢ ث٩ ؿاؽٛ ِجل ٌلم٤ـش علاٞ است»

، ا٩ٕ٥ٰ ٣٠ ٦اكؿ ِجل ٌلم٤ـٞ ٤طـٞ ث٩ ا٣ٰ لٝت ث٧ؿ ٩ٔ ٠جبؿا ٪٥ٙبٞ  ٤ٱست ِجل ٌلم٤ـش علاٞ

صط١ٟ ث٩ ا٦ ثٱٍتـ ٦ ثٯ تبة ٘لؿٞ ٦ ؿك ٤تٱز٩ پبؿاضٟ كا ؿك ٤نؿ  ، ٤ـٞثبمٔلؿ٢ ث٥ـ ٣ٍٔ ٌلم

 .  ؽـا٤٦ـ ام ؿست ثـ٪ٟ

 دّنسؤالْاي دسس 

 ٤بٞ ٌلما٤ـ٢ پٱب٠جل ٦ ٤بٞ ٠بؿكا٢ آ٫٤ب كا ث٧٥ٰسٱـ؟ .0

 پٱب٠جل)ظ( پس ام ؿ٣ٌ ٌلم٤ـش اثلا٪ٱٟ ص٩ ٌل٧٠ؿ؟ .5

 پٱب٠جل)ظ( ؿك ت١زٱـ ام ؽـٰز٩ ث٩ لبٰط٩ ص٩ ٌل٧٠ؿ؟ .3

 ٠لٖ ٌلم٤ـش اثلا٪ٱٟ ثب ص٩ ؽلاٌبتٯ ٠جبكم٨ ٔلؿ؟ ؿك )ظ(پٱب٠جل .4

٪٥ٙبٞ ؿ٣ٌ اثلا٪ٱٟ ٩ٔ پٱب٠جل ث٩ لٝٯ)ق( ٍ٘ت ؿاؽٛ ِجل ثل٦ؿ، ٠لؿٞ ص٩ ثلؿاضتٯ  .5

 ٔلؿ٤ـ؟ پٱب٠جل ص٩ ٌل٧٠ؿ؟
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  ياصدّنياصدّن  دسسدسس

 هحوذ، اهيي خذا

اٌتبؿ، ؿك ا٣ٰ ر٫ٙ٥ب،  ؿك ؿ٦كا٢ رب٪ٝٱت ر٫ٙ٥بٮ مٰبؿٮ ثل سل ٠سبئٛ ثٯ اكمش اتٍبَ ٠ٯ

ٔطت٥ـ ٦ م٤ب٢ ٦ ٌلم٤ـا٤طب٢ كا ث٩ اسبكت  ضـ٤ـ، ٠لؿا٢ ِجٱ٩ٝ ٠ى٧ٝة كا ٠ٯ پٱل٦م ٠ٯ آ٤ب٢ ٩ٔ

اسٱل ٔلؿ٢ ؿٰٙلا٢ ٌّػ ؿك ر٫ٙ٥ب ٤ج٧ؿ ث٩ٕٝ ٘ب٪ٯ ٰٓ ِجٱ٩ٝ ث٩ ِجٱ٩ٝ ؿٰٙل  ٘لٌت٥ـ، اٜجت٩ ٠ٯ

،  ٘لٌت٥ـ، اسٱلا٢ مؿ٤ـ ٦ا٧٠اٜطب٢ كا وبكت ٦ م٤ب٢ ٦ ٌلم٤ـا٢ آ٤ب٢ كا ث٩ اسبكت ٠ٯ ضجٱؾ٢٧ ٠ٯ

ٔطٱـ٤ـ ٦ ٰب آ٤ب٢ كا ث٩ ل٧٥ا٢  آ٠ـ٤ـ ٦ آ٤ب٢ كا ث٩ ثٱٙبكٮ ٠ٯ ٠ٯ ِجٱ٩ٝ پٱل٦م ث٩ عسبةثلؿ٘ب٢ 

٪ب ث٩  ٌل٦ؽت٥ـ٦ ٘ب٪ٯ آ٤ب٢ كا ؿك مٰل ضـٰـتل٣ٰ ض٥ٕز٩ ثلؿ٨ ؿك ثبماك ض٫ل٪بٮ ؿٰٙل ٠ٯ

ؿاؿ٤ـ ٦ ٜجبس ؿكستٯ ثل ت٥طب٢  ١٤ٯ ٔلؿ٤ـ ٦ وقاٮ ٥٠بسجٯ ث٩ آ٤ب٢ ٔبك٪بٮ سؾت ٠زج٧ك ٠ٯ

 ٔلؿ٤ـ.  ١٤ٯ

ث٩ ٪١لا٨ ٠بؿكش ؿك ٤نؿٰٕٱ٫بٮ ٠لم ضبٞ ث٩ پسل عبكح٩ اٮ ث٥بٞ مٰـ  سب٩ٜ 8ـ  9 ٧ٔؿْ

ث٧ؿ ا٠ب ضجب٩٤ ث٩ ٌب٠ٱٛ ٦ ثستٙب٢ ٠بؿكش ع٩ٝ١ ٔلؿ٤ـ ٦ آ٤ب٢ كا وبكت  ؿٰـاك ا٧ِاٞ ٠بؿكش كٌت٩

اسبكت ٘لٌت٥ـ. مٰـ ٪ٟ ٩ٔ ث٩ ؿٰـاك ٠بؿكثنك٘ص آ٠ـ ث٧ؿ  ٧١٤ؿ٤ـ ٦ م٤ب٢ ٦ ٌلم٤ـا٤طب٢ كا ث٩

آ٦كؿ٤ـ. عٕٱٟ ث٣ عناٞ ثلاؿكماؿ٨ ؽـٰز٩  ـ٪ب ا٣ٰ اسلا كا ثلاٮ ٌل٦ش ث٩ ٩ٕ٠اسٱل ضـ ٦ ثم

مٰـ ث٧ؿ. عٕٱٟ ث٣ عناٞ ث٩  سب٩ٜ ث٥بٞ 8ـ  9تمـاؿٮ والٞ ؽلٰـ ٩ٔ ؿك ٠ٱب٢ آ٤ب٢ ٧ٔؿٔٯ 

،ؽـٰز٩ آ٠ـ ٦  ؽ٧ا٪ٯ ا٤تؾبة ٣ٔ ، ثٱب ٪ل ٔـاٞ كا ٠ٯ اٞ اش ٍ٘ت تمـاؿٮ ثلؿ٨ ؽلٰـ٨ ل٩١

،و١نؿ٨ ٦  سب٩ٜ اٌتبؿ. پسلْ 8ـ  9تب ا٩ٕ٥ٰ صط١ص ث٩ ٧ٔؿٔٯ  ٤ٙب٪ٯ ث٩ تٓ تٓ ثلؿ٘ب٢ ٔلؿ

، ا٦ كا  بٚ ا٦ س٧ؽتعٔلؿ ؿٚ ؽـٰز٩ ث٩  اٮ ٠بت ٦ ٠ج٧٫ت ث٩ اؼلاي ٤ٙب٨ ٠ٯ ؿك ٧٘ض٩

 ٔلؿ، ث٩ ؽب٩٤ ثلؿ ٦ سپس ث٩ ض٧٪ل ٘لا٠ٱص ٠غ١ـ ا٠ٱ٣ ثؾطٱـ.  ا٤تؾبة

 ؟  پٱب٠جل: ٤ب٠ت صٱست

 : مٰـ.  ٧ٔؿْ

 ؟. پٱب٠جل: ٤بٞ پـكت صٱست

 .  : عبكح٩ ؿ٧ْٔ

 ؟  پٱب٠جل: صؽ٧ك ضـ ٩ٔ ث٩ ا٥ٰزب آ٠ـٮ
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ٔلؿٞ ٩ٔ ٰٕجبك٨ پ٥ز٩ ٤ٱل٥٠٦ـٮ ام پطت سل، ٘لؿ٤ٟ  : ٥ٔبك ؽب٩٤ ثب ؿ٦ستب٤ٟ ثبمٮ ٠ٯ ٧ٔؿْ

كا ٌطلؿ ٦ثب ٠طت ثل سلٞ ٧ٔثٱـ، ٘ٱذ ضـٞ ٦ ٪٥ٙب٠ٯ ٩ٔ ث٩ ٪٧ش آ٠ـٞ ؿٰـٞ ؿست ٦ پبٰٟ 

ثل٤ـ تب ا٩ٕ٥ٰ ٠لا ث٩ ل٧٥ا٢ ثلؿ٨  ـ ٦ ث٩ سللت ٠ٯا٤ ٠لا، ك٦ٮ ضتل ا٤ـاؽت٩ ا٤ـ ٦ ست٩ثكا ثب ؼ٥بة 

 ٌل٦ؽت٥ـ. 

 ؟  ؿا٤ٯ پٱب٠جل: ٤طب٤ٯ ِجٱ٩ٝ ؽ٧ؿ كا ٠ٯ

 .  ؿا٤ٟ : ؽٱل ١٤ٯ ٧ٔؿْ

،  ، ت٧ ؿٰٙل ثلؿ٨ ٤ٱستٯ پٱب٠جل: ام ا٣ٰ پس ت٧ ٠خٛ ٰٓ ٌلم٤ـ ؿك ا٣ٰ ؽب٩٤ ثب ٠ب م٤ـ٘ٯ ٣ٔ

، ا٦ كا  ٠لؿٞ ؿك ثبك٨ ثلؿ٘ب٢. ث٩ ا٣ٰ تلتٱت ععلت ٠غ١ـ ٩ٔ كٌتبك ٤بؿكست  ٪ستٯ ت٧ آماؿ

ؿاؿ، ٧ٔؿْ آماؿ٦ ث٩ اسبكت ٘لٌت٩ ضـ٨ كا ث٩ آماؿٰص ثبم٘لؿا٤ـ ٦ ا٦ كا ٌلم٤ـ ؽ٧ٰص  ك٤ذ ٠ٯ

ٔلؿ  رستز٧ ٠ٯا٦ كا ٩ٔ پـكش  ،ضـ٨ ث٧ؿ ؿك ٪٥ٙبٞ ر٧ا٤ٯ مٰـ ٩ٔ پسل ؽ٧ا٤ـ٨ پٱب٠جل ٧١٤ؿ٨

جل كا ث٩ ل٫ـ٬ ؽ٧ؿش ٦ پٱب٠جل)ظ( اؽتٱبك كٌت٣ ام ٩ٕ٠ ٦ ٰب ٠ب٤ـ٢ ٤نؿ پٱب٠ؿك ٩ٕ٠ ٰبٌت 

 ا٠ب مٰـ تلرٱظ ؿاؿ ٩ٔ ؿك ٩ٕ٠ پٱص پٱب٠جل ث١ب٤ـ.٘قاضت. 

 

 سؤالْاي دسس ياصدّن

 ٔلؿ٤ـ؟ ؽ٧كؿ٨ ص٩ ٠ٯ ؿك ر٫ٙ٥بٮ ؿ٦كا٢ رب٪ٝٱت، ٜطٕل پٱل٦م، ٜطٕل ضٕست .0

 مٰـث٣ عبكح٩ ام ٔزب ٦ ص٩٤٧ٙ ث٩ ل٧٥ا٢ ثلؿ٨ ؿك اؽتٱبك ؽـٰز٩ ِلاك ٘لٌت؟ .5

 كا ث٩ پٱب٠جل ثؾطٱـ پٱب٠جل ثب ا٦ ص٩ ٔلؿ؟پس ام ا٣ٰ ٩ٔ ؽـٰز٩ مٰـث٣ عبكح٩  .3

٘طت آٰب سلا٤زبٞ ا٦ كا ٰبٌت؟ پٱب٠جل ثب مٰـ ص٩  پـك مٰـ ٩ٔ ؿ٤جبٚ ٌلم٤ـش مٰـ ٠ٯ .4

 ٔلؿ؟
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  دسس دٍاصدّندسس دٍاصدّن

 ٍيشاًي وعثِ 

سب٩ٜ ث٧ؿ ٩ٔ ؿك ٩ٕ٠ عبؿح٩ ٪٥ٜ٧بٔٯ كػ ؿاؿ، ثبكا٢ ت٥ـٮ ثبكٰـ ٦ ثب رلٰب٢  35،  ٠غ١ـ ا٠ٱ٣

ٮ ام ٧ٔ٪٫بٮ اؼلاي ٩ٕ٠ ث٩ ؿاؽٛ ؽب٩٤ ؽـا سلامٰل ضـ ٦ ٦ ال ، س٥ٗ ٦ ٘ٛ ثنكٖ سٱٝٯ

٦  ٛٔمج٩ كا ٦ٰلا٢ ٔلؿ، سٱٛ ٌل٤٦طست ٦ ٠سزـ اٜغلاٞ كا ا٤جبضت٩ ام ٘ ٠ّـاكٮ ام ؿ٧ٰاك٪بٮ

. ؼ٧اًٰ  ، ٦ؿ٧ٰاك٪بئٯ ٌل٦كٰؾت٩ ام ؽ٧ؿ ث٩ رب ٘قاضت ٗ ٧١٤ؿ ٦ ؽب٩٤ ٪بئٯ ٦ٰلا٢س٥

٪بٮ  ث٧ؿ، پس ام سبؽت ٦ سبم ؽب٩٤آ٤ب٢  ٠ؾتٍٝٯ ٩ٔ سلپلستٯ ٔبك٪بٮ ؽب٩٤ ؽـا ؿك ؿست

ؽ٧ؿ، ٔبك٪بٮ ثبمسبمٮ ٔمج٩ كا ثٱ٣ ؽ٧ؿ تّسٱٟ ٦ سپس آ٤لاضل٦ق ٔلؿ٤ـ، ؿ٧ٰاك٪بٮ ٔمج٩ ثبال 

ؿك آ٤زب ٤صت ض٧ؿ، ٤صت « عزلاالس٧ؿ»ثبٰست س٥ٗ ث٫طتٯ  كٌت تب ث٩ ٠غٝٯ كسٱـ ٩ٔ ٠ٯ

ا٦ ؿك تبكٰؼ ث٩ ثلاٮ  ض٧ؿ، اٌتؾبك ثنك٘ٯ ٠ٯا٣ٰ س٥ٗ ثل ك٦ٮ ؽب٩٤ ؽـا ت٧سػ ٪ل ٔس ا٤زبٞ 

)ق( ام ث٫طت  ، س٥ٙٯ ث٫طتٯ است ٩ٔ ثلاٮ ععلت آؿٞ مٰلا ٩ٔ ا٣ٰ س٥ٗ ؛كسٱـ ٠ٯحجت 

٦ آ٤لا ثب اعتلاٞ ث٩ ٩ٕ٠ آ٦كؿ٨ ٦ ؿك ٧٘ض٩ سبؽت١ب٢ ٔمج٩ )ؿك ٪١ٱ٣ ٠غٝٯ ٩ٔ  ٨ ث٧ؿ آ٦كؿ٨ ضـ

٩ آ٠ـ٤ـ ٦ ؽب٤ ٤صت ٔلؿ٨ ث٧ؿ. ا٣ٰ س٥ٗ ؿك ٠ٱب٢ ٪٩١ ا٧ِا٠ٯ ٩ٔ ث٩ ٩ٕ٠ ٠ٯ ( ٌمالً ٤صت است

 مٰبؿ ثلؽ٧كؿاك ث٧ؿ. ٯ٦ اعتلا٠ ٯ ؽبظربٰٙب٪ ٔلؿ٤ـ ام ؽـا كا مٰبكت ٠ٯ

 هحوذ، اهيي هشدم

، ٠ٱب٢ ؼ٧ائً ٩ٕ٠ ٔط١ٕص ٦ اؽتالٌٯ ك٦ٮ ؿاؿ مٰلا ٩ٔ ٪ل ؼب٩ٍٰ  ؿك ا٣ٰ ٪٥ٙبٞ

ٔمج٩ ٤صٱت ؽ٧ؿ ٥ٔـ. ٔبك ٭اٌتؾبك ٤صت ٦ رب ؿاؿ٢ عزل االس٧ؿ كا ؿك ؿ٧ٰاك ؽب٤ ؽ٧است ٠ٯ

ؼطتٯ پل ام « ث٥ٯ لجـاٜـاك»تمصجبت رب٪ٝٱت ضم٩ٝ ٦ك ضـ، ؼب٩ٍٰ  اؽتالي ثبال ٘لٌت ٦آتص

ت١بٞ ٔمج٩ ٫٤بؿ٤ـ، ؿست٫بٮ ؽ٧ؿ كا ؿك ٠ٱب٢ ؼطت پل ؽ٢٧  ؽ٢٧ آ٦كؿ٤ـ ٦ ك٦ٮ ؿ٧ٰاك ٤ٱ٩١

٠لٖ اٰستبؿ٘ٯ ٥٥ٔـ ٦ ٤ٙقاك٤ـ ٩ٔ ا٣ٰ اٌتؾبك ام  ٔلؿ٤ـ ٦ ثب ا٣ٰ ضٱ٨٧ پٱ١ب٢ ثست٥ـ ٩ٔ تب پبٮ

ثٱل٢٦ آ٦كؿ٤ـ ٦ ث٩ ٤طب٩٤ پبٰـاكٮ ؿك ا٣ٰ  ام ؼطت ؽ٢٧ ؿستطب٢ ثل٦ؿ، آ٤ٙب٨ ؿست٫بٰطب٢ كا

٠سٝظ ضـ٨ ٦ آ٠بؿ٨ ر٥ٗ ضـ٤ـ تب  ا٤ٙطتب٢ ؽ٤٧ٯ ؽ٧ؿ كا ٜٱسٱـ٤ـ، ؼ٧اًٰ ؿٰٙل ٪ٟ ،پٱ١ب٢

عبؿح٩ ؽؽل٤بٔٯ ؿك عبٚ  ر٥ٙٯ ؽ٤٧ٱ٣ ثلپب ض٧ؿ ٦ ِجٱ٩ٝ پٱل٦م عزل االس٧ؿ كا ٤صت ١٤بٰـ.

٤ؾستٱ٣ ٔسٯ ٩ٔ ام ؿك »٣ پٱط٫٥بؿ ٔلؿ:، پٱلتل٣ٰ ٠لؿ ٩ٕ٠ ص٥ٱ ٘ٱلٮ ث٧ؿ، ؿك ا٣ٰ عبٚ ضٕٛ
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ا٣ٰ « ثپقٰلٰـ ض٧ؿ كا ٠ٱب٢ ؽ٧ؿ، عَٕٟٓ ِلاك ؿ٪ٱـ ٦ ٪ل ص٩ ا٦ ٍ٘ت صٍب ٦اكؿ ٠سزـ اٜغلاٞ ٠ٯ

 پٱط٫٥بؿ كا ٪١ٙٯ پقٰلٌت٥ـ، صغ٣ ٠سزـ اٜغلاٞ وٝى٩ٝ ث٧ؿ ٦ ام ؿكث٫بٮ ٠تمـؿ ٠سزـ،

ل٘لٌت٩ ٦ ث٩ ؿكٮ ٩ٔ ؿك ، صطٟ ام ٪٩١ ؿك٪بٮ ٠سزـ ث ٔلؿ٤ـ، ا٠ب ٪٩١ اٌلاؿٮ كٌت ٦ آ٠ـ ٠ٯ

٤ب٫٘ب٢ ؿٰـ٤ـ ٠غ١ـ ث٩ ل٧٥ا٢ ٤ؾستٱ٣ ٤ٍل ام آ٢ ؿك ٦اكؿ ضـ،  .ؿ٦ؽت٩ ضـ ث٧ؿ ٥ٔبك ٨٧ٔ صٍب

، ا٣ٰ  ، ث٩ ؿا٦كٮ ا٦ كاظٯ ٪ستٱٟ ؿاؽٛ ٠سزـ ث٥ٝـ ضـ: ا٣ٰ ا٠ٱ٣ است ٌلٰبؿ ام ٘ل٦٪٫بٮ

ملًٰ ضـ٤ـ، ضتبثب٢ ث٩ س٧ٮ ا٦ ؿ٦ٰـ٤ـ ٦ ٠برلا كا ثلاٮ ا٦ ت ٠غ١ـ است ٪١ٙٯ ؽ٧ضغبٚ

لجبئٯ آ٦كؿ٤ـ ٦ ك٦ٮ م٠ٱ٣ پ٣٫ ٔلؿ٤ـ، «. اٰجٱب٦كٰـ پبكص٩»ٔلؿ٤ـ. ٠غ١ـ ثٯ ؿك٤ٗ ٍ٘ت 

٠غ١ـ ِـٞ پٱص ٫٤بؿ ٦ س٥ٗ ث٫طتٯ كا ام ربٮ ؽ٧ؿثلؿاضت ٦ ؿك ؿاؽٛ لجب ٘قاضت ٦ 

اٮ ام لجب كا٘لٌت٩ ٦ ث٥ٝـ ٥ٔـ، لجب كا  اٮ ٰٓ ٤ٍل ر٧ٝ ثٱبٰـ ٦ ٧٘ض٩ سپس ٌل٧٠ؿ: ام ٪ل ؼب٩ٍٰ

ثبٰست  ٠ٯ ا٤سب٢ ث٥ٝـ ٔلؿ٤ـ ٦ عزل االس٧ؿ ؿك ٠ّبثٛ ٠غٝٯ ِلاك ٘لٌت ٩ٔثب٤ـام٨ ِـ ٰٓ 

٤صت ض٧ؿ، آ٤ٙب٨ ععلت ٠غ١ـ ٩ٔ ٥ٔبك ٔمج٩ اٰستبؿ٨ ث٧ؿ ثب ؿست ؽ٧ٰص عزل االس٧ؿ 

 كاثلؿاضت ٦ ثب ٤بٞ ؽـا ؿك ربٮ ٠ؾص٧ظ ؽ٧ؿ ٫٤بؿ.

ل عٕٱ١ب٩٤ ثب تـثٱ كٌت تب ٤تبٰذ ض٠٧ٯ ؿكثلؿاضت٩ ثبضـ ٠ٯث٩ ا٣ٰ تلتٱت اؽتالي ثنك٘ٯ ٩ٔ 

 ثلؼلي ضـ. تل٣ٰ ك٦ش ٠غ١ـ ا٠ٱ٣ ؛ ثب سبؿ٨

 

 دٍاصدّنسؤالْاي دسس 

سبٜٙٯ ٠غ١ـ ؿاؽٛ ؽب٩٤ ضـ ص٩ ٦ٰلا٤ٱ٫بٰٯ كا ث٩ رب  35سٱٛ ثنك٘ٯ ٩ٔ ؿك سبٚ  .0

 ٘قاضت؟

 اٜم١ٛ ٠لؿٞ ٩ٕ٠ پس ام ٦ٰلا٤ٯ ؽب٩٤ ؽـا ص٩ ث٧ؿ؟ لٕس .5

ا٣ٰ  ؿك ثبمسبمٮ ٔمج٩ ص٩ صٱن ٧٠رت اؽتالي ٠لؿٞ ٩ٕ٠ ضـ ٦ ثبص٩ تـثٱلٮ .3

 اؽتالي عٛ ضـ؟

 ؼب٩ٍٰ ث٥ٯ لجـاٜـاك ص٩٤٧ٙ ٪ٟ پٱ١ب٢ ضـ٤ـ تب ؽ٧ؿضب٢ عزلاالس٧ؿ كا ٤صت ١٤ب٥ٰـ. .4

 عزلاالس٧ؿ ص٩ ٦ٰژ٘ٯ ؿاكؿ؟ .5

 ٠غ١ـ ثلاٮ ٤صت عزلاالس٧ؿ ص٩ تـثٱلٮ ا٤ـٰطٱـ.؟ .6
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  سيضدّنسيضدّندسس دسس 

 (1)  عصش جاّليت

تص١ٱ١بت ٦ ر٫ٛ ٰم٥ٯ ٤بؿا٤ٯ ٦ ٥٠ف٧ك ام لصل رب٪ٝٱت ِس١تٯ ام تبكٰؼ للة است ٩ٔ 

ٔبك٪ب ٦ ر٫ٙ٥بٮ آ٤ب٢ ؿك آ٢ تبكٰؼ ثل اسبس ٪ٱش ؿٜٱٛ ٦ ٥٠ؽّٯ لّٝٯ است٧اك ٤ج٧ؿ٨ است. ؿك 

 ض٧ؿ: ٪بٰٯ ام آ٢ اضبك٨ ٠ٯ ا٣ٰ ؿكس ث٩ ٩٤٧١٤

اش ث٧ؿالال٢ ٔلؿ٨ ث٧ؿ ٩ٔ ٪ل ٔس ام ِجٱ٩ٝ ٠ؾبٍٜص  ٥قكث٣ ا٠لء اّٜٱس ٩ٔ كئٱس ِجٱ٩ٝـ ٠ٔ 0

رب٤ص ٠غ٧ٍؾ است ا٠ب ث٩ سؾ٣ ا٦ الت٥ب ٤ٕلؿ٤ـ، ا٦ ٪ٟ  ٰم٥ٱّجٱ٩ٝ ثْٕٓلث٣ ٦ائٛ ام ا٦ اؼبلت ٥ٔـ

س٥٘٧ـ ٰبؿٔلؿ ٩ٔ ا٘ل ثل آ٫٤بؿست ٰبٌت آ٤ّـك ام آ٤ب٢ كا ثل ٌلام ٧ٔ٪ٯ ثٕطـ تب ؽ٢٧ آ٤ب٢ ث٩ 

، ٜطٕل ٔطٯ ٔلؿ ٦ ر٥ٗ سؾتٯ ؿك٘لٌت ٦ ِجٱ٩ٝ ثٕل ضٕست  آ٢ پبٮ ٨٧ٔ ثلسـ، ث٩ ؿ٤جبٚ

كا اؿ اسٱلا٢ كا ث٩ ثبالٮ ٨٧ٔ ثجل٤ـ ٦ ٰٕٯ ٥٠قك ؿست٧ك ؿ ؽ٧كؿ ٦ ٘ل٦٪ٯ ام آ٤ب٢ اسٱل ضـ٤ـ،

ٔطت٥ـ ؽ٢٧ آ٫٤ب ؿك  ٦ٜٯ ٪ل ص٩ ٠ٯ ٘لؿ٢ ثن٥٤ـ تب ؽ٢٧ آ٤ب٢ ث٩ پبٮ ٨٧ٔ ثلسـ، پس ام ؿٰٙلٮ

، ؽ٢٧ آ٤ب٢ ث٩ پبٮ ٨٧ٔ  ثٕطٯ ثٕل كا ٪ٟ ٭اٌلاؿ ِجٱٝ ٭ا٘ل ٪١ :، ث٩ ٥٠قك ٍ٘ت٥ـ كٌت ؽبْ ٌل٦ ٠ٯ

اؿاٮ س٥٘٧ـت آة  ٩ ا٦ پٱط٫٥بؿ ٔلؿ٤ـ ٩ٔ ثلاٮث ! ثبٰـ ث٩ س٥٘٧ـ ؽ٧ؿ ٦ٌب ٥ٟٔ :كسـ، ٍ٘ت ١٤ٯ

ثل ك٦ٮ ؽ٫٤٧ب ثلٰن تب ؽ٢٧ ثب ١ٔٓ آة ث٩ پبٮ ٨٧ٔ ثلسـ، ا٦ ث٩ مع١ت ا٣ٰ پٱط٫٥بؿ كاِج٧ٚ 

 . ٔلؿ، ٦ِتٯ ؽ٤٧بث٩ ث٩ پبٮ ٨٧ٔ كسٱـ ا٦ ؿست ام ٔطت٣ ثلؿاضت

٩ٔ  ر٥ٗ ٠ٱب٢ ِجبئٛ للة اتٍبَ اٌتبؿ 0799ا٤ـ ٩ٔ  ؽالص٩ آ٩ٕ٤ ؿك تبكٰؼ رب٪ٝٱت آ٦كؿ٨

ؼٝجٯ ٤ج٧ؿ. ثمعٯ ام ا٣ٰ ر٫ٙ٥ب ٠ب٥٤ـ ر٥ٗ  صٱنٮ رن ٤بؿا٤ٯ ٦ تمصت ٦ كٰبست لٝت آ٢

سبٚ ؼ٧ٚ ٔطٱـ ٦ ثب ؼ٧ٝق ؽ٧كضٱـ اسالٞ  059ؿك ٠ـ٩٥ٰ تب  (5) ؽنكد ا٦س ٦ ٭ِجٱٝؿ٦ ثٱ٣ 

 ضـ.  آتص ر٫ٙ٥بٮ رب٪ٝٯ ؽب٧٠ش

عبٜٯ ؿٰـ ٩ٔ  ث٥ٯ ت١ٱٟ ث٧ؿ ؛ پٱب٠جل اسالٞ كا ؿك ٭ـ ٰٕٯ ام ك٦م٪ب ِٱس ٩ٔ كئٱس ؼبٍٰ 5

: ا٣ٰ ٧٘س٥ٍـ ثض٩ صٱست ٩ٔ  ٰٕٯ امؿؽتلا٢ ؽ٧ؿ كا ك٦ٮ ما٧٤ٰص ٤طب٤ـ٨ ث٧ؿ، ِٱس ٍ٘ت

                                                        

. اَش َ خسرج دَ برادر بُدود از يك پدر َ مادر كً بً خاطر 2

گٍا َ ، ميان آوٍا دشمىي َاقع شد َ ايه دشمىي مُجبجى قتهي

سال گرديد َ سراوجاو بً بركت  121كشتارٌاي فراَان در مدت 

 .  اسالو خُوريسيٍا پايان يافت
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ث٩ ؽـا ٣٠ ؿؽتلا٢ : » ؟ پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ: ا٣ٰ ؿؽتل ٣٠ است ِٱس ٍ٘ت ث٧ئٯ ا٣ٰ ص٥ٱ٣ ا٦ كا٠ٯ

، ععلت ٠غ١ـ « مٰبؿٮ ؿاضتٟ ٦ ٪٩١ كام٤ـ٨ ث٧ٙك ٔلؿٞ ٦ ٪ٱضٱٓ كا ا٥ٰض٥ٱ٣ ٤ج٧ئٱـٞ

٦اٮ ثلت٧، ؽـا كعٟ كا ام ؿٚ ت٧ ثٱل٢٦ ثلؿ٨ ٦ ِـك »٦ ثب صـاٮ ث٥ٝـ ٌل٧٠ؿ:٤بكاعت ضـ 

 .«  ٤ط٥بؽتٯ ث٫تل٣ٰ ٤م١ت٫بئٯ كا ٩ٔ ؽـا٤٦ـ ث٩ ا٤سب٢ ؿاؿ٨

ـ صمصم٭ ث٣ ٤برٱ٩ پس ام آ٩ٕ٤ ث٩ پٱب٠جل)ظ( ا١ٰب٢ آ٦كؿ ام آ٤غعلت پلسٱـ: آٰب ٣٠  3

: ؿ٦ ضتل ٠بؿ٨ ام ٣٠  صمصم٩ ٍ٘ت«.  ؟ رلٰب٢ كا ثٱب٢ ٣ٔ ص٩ ٔلؿٮ»پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ:  ؟ ح٧اثٯ ؿاكٞ

، آ٫٤ب كا ؿك ثٱبثب٤ٯ پٱـا  آ٫٤ب س٧اك ثل ضتل ٤لضـٞ ٦ ؿ٤جبٚ آ٫٤ب ٘طتٟ ٟ٘ ضـ ثلاٮ پٱـا ٔلؿ٢

، ؿ٦ اؼبَ ؿك ثٱبثب٢ ٤فلٞ كا رٝت ٔلؿ، ث٩  ث٩ ٩ٕ٠ ٔلؿٞ ٦ ٠لارمت ٧١٤ؿٞ ؿك كا٨ ثبم٘طت

٤طستٟ ٦ ٘لٞ صغجت ث٧ؿٰٟ ٩ٔ  ،ثب ا٦ ، ؿك ٰٓ اؼبَ ؿٰـٞ پٱل ٠لؿٮ ٤طست٩ ؼلي آ٫٤ب كٌتٟ

 ٤ب٫٘ب٢ ام اؼبَ ؿٰٙل م٤ٯ صـا مؿ: مائٱـ، مائٱـ. 

، پٱل  پٱل٠لؿ ام ٪١ٱ٣ رب ٩ٔ ٤طست٩ ث٧ؿ پلسٱـ: ص٩ مائٱـ؟ م٢ پبسؼ ؿاؿ: ؿؽتل مائٱـ٨ است

، سپس ؿ٦ ضتل  ؽلٞ ا٦ كا ٤ٕطٱـ، ٣٠ رب٢ ا٦ كا ٠ٯ :ا٦ كا ؿك ؽبْ ؿ٣ٌ ٥ٔٱـ، ٍ٘تٟ : ٠لؿ ٍ٘ت

ٰٓ ضتل٤ل ٩ٔ ثل آ٢ س٧اك ث٧ؿٞ ؿاؿٞ تب ا٦ كا ٤ٕط٥ـ ٦ ثلاٮ ؽ٧ؿ ٫ٙ٤ـاك٤ـ، ٣٠ ٠بؿ٨ ث٩ ٪١لا٨ 

ؿؽتل كا ٪لٔـاٞ ثب ٰٓ ضتل ٤ل ٦ ؿ٦ ضتل ٠بؿ٨ ؽلٰـٞ ٦ رب٢ آ٫٤ب كا ٤زبت  369ؿك ؿ٦كا٢ ل١لٞ 

 .« ، پبؿاضص ٤نؿ ؽـا٤٦ـ ٠غ٧ٍؾ است اٮ ا٤زبٞ ؿاؿ٨ ثسٱبك ٔبك ثنك٘ٯ»ٌل٧٠ؿ:  )ظ(. پٱب٠جل ؿاؿٞ

 

 س سيضدّنسؤالْاي دس

 لصل رب٪ٝٱت ٰم٥ٯ ص٩؟ .0

٥٠قكث٣ ا٠لءاّٜٱس ص٩ س٥٘٧ـٮ كا لٝٱ٩ ِجٱ٩ٝ ٠ؾبٍٜص ٰبؿ ٔلؿ ٦  ص٩٤٧ٙ ث٩ س٥٘٧ـ  .5

 ؽ٧ؿ ٦ٌب ٔلؿ؟

ٔلؿ٤ـ ٦ صلا ِجٛ ام ـ٫ل اسالٞ ٪١ٱط٩ ثٱ٣  ؿ٦ ِجٱ٩ٝ ا٦س ٦ ؽنكد ؿك ٔزب م٤ـ٘ٯ ٠ٯ .3

 آ٤ب٢ ر٥ٗ ث٧ؿ؟

جل)ظ( پلسٱـ: آٰب ٣٠ ح٧اثٯ صمصم٩ ث٣ ٤برٱ٩ ص٩ ٔبكٮ كا ا٤زبٞ ؿاؿ٨ ث٧ؿ ٩ٔ ام پٱب٠ .4

 ؿاكٞ؟ پبسؼ ععلت ص٩ ث٧ؿ؟
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  دسس چْاسدّندسس چْاسدّن

 (2عصش جاّليت )

اٮ ثلاٮ ؽ٧ؿ ثتٯ  ، ث٩ ا٦د ؽ٧ؿ كسٱـ٨ ث٧ؿ، ٪ل ؿست٩ ؿك م٠ب٢ رب٪ٝٱت ثت پلستٯـ  4

 ،لـؿ ام آ٫٤ب 369٪ناك كسٱـ٨ ث٧ؿ ٩ٔ  06 ٩ث ٫بتث ٬ض١بك .پلستٱـ اٮ ٠ٯ ؿاضت ٦ آ٢ كاث٩٤٧ٙ

آ٫٤ب  ٭آ٫٤ب ثت٫بٮ ثنكٖ ٦ ٠مل٦ي ث٧ؿ٤ـ ٩ٔ ام ر١ٝ ٭ثت ام ٠ٱب٢ ٪١ ٦9  ثت٫بٮ ٠مل٦ي ث٧ؿ٤ـ

 ٪بٮ الت ٦ ٥٠بت ٦ لٔنّٮ ث٧ؿ٤ـ. ثت

، ٌٝن، س٥ٗ ٦ ٰب لبد سبؽت٩ ضـ٨ ث٧ؿ٤ـ، ٘ب٪ٯ ٪ٟ  ٪ب ام ٧٠اؿ ٠ؾتًٝ ٠ب٥٤ـ ص٧ة ا٣ٰ ثت

  .ـؽ٧كؿ٤ ضـ٤ـ ٦ ؿك ٦ِت اعتٱبد آ٫٤ب كا ٠ٯ ثت٫بئٯ ام٧٠اؿ ؽ٧كأٯ ٠ب٥٤ـ ؽل٠ب سبؽت٩ ٠ٯ

صلؽٱـ٤ـ، ؿاؽٛ ٔمج٩  ٔلؿ٤ـ ٦ ث٩ ؿ٦ك آ٫٤ب ٠ٯ ٘ب٦ ٦ ٧٘س٥ٍـ ٦ ضتل ِلثب٤ٯ ٠ٯ ،٪ب ثت ر٧ٝ

  !ٔلؿ٤ـ ٔلؿ٨ ث٧ؿ٤ـ ٦ ث٩ ِصـ پلستص آ٫٤ب، اؼلاي ٔمج٩ ؼ٧اي ٠ٯ  كا پل ام ثت

 :  ـ ؽلاٌبت ؿك رب٪ٝٱت 5

ي ؽ٧ا٪ـ ث٩ ؼ٧ا : تمـاؿٮ ام س٧ؿر٧ٰب٢ ٩ٕ٠ ص٥ٱ٣ ضبٰك ٔلؿ٨ ث٧ؿ٤ـ ٩ٔ ٪ل ٔس ٠ٯ اًٜ

ٔمج٩ ثل٦ؿ،ثبٰـ ثب ٜجبسٯ ؼ٧اي ٥ٔـ ٩ٔ ام ٩ٕ٠ ؽلٰـاكٮ ٔلؿ٨ ثبضـ ث٥بثلا٣ٰ تمـاؿٮ ٠لؿٞ ٩ٔ 

 ،پلؿاؽت٥ـ ٦ ؿك عٱ٣ ؼ٧اي ٤ـاضت٥ـ، ثـ٢٦ ٪ٱض٩٤٧ٙ ٜجبسٯ ث٩ ؼ٧اي ٔمج٩ ٠ٯ پ٧ٚ ؽلٰـ ٜجبس

 ٘قاضت٥ـ.  ٔطٱـ٤ـ ٦ اسٟ آ٤لا لجبؿت ٠ٯ ٠ٯ مؿ٤ـ ٦ س٧ت ًٔ ٠ٯ

تلسٱـ٤ـ، ؿك ثلاثل ؿك٦ام٨ ك٦ستب، ؿ٨ ثبك صـاٮ االن  ٠ٯ« ؿ٧ٰ»ٰب «  ب٦ث»: ٦ِتٯ ام ثٱ١بكٮ  ة

 ؿاؿ٤ـ.  ؿاؿ٤ـ٦ ٘ب٪ٯ ثب آ٦ٰؾت٣ استؾ٧ا٢ ك٦ثب٨ ث٩ ٘لؿ٢ ؽ٧ؿ ا٥ٰٕبك كا ا٤زبٞ ٠ٯ سل ٠ٯ

٘قاضت  ٠ب٤ـ، ا٘ل ٪ٍت ثبك، ثل ٔطت٩ ٠لؿ ثنك٘ٯ ِـٞ ٠ٯ اش م٤ـ٨ ١٤ٯ : م٤ٯ ٩ٔ ثض٩ د

 ٠ب٤ـ. ثض٩ ا٦ ثبِٯ ٠ٯ ٠متّـ ث٧ؿ٤ـ ٩ٔ

تلسٱـ٤ـ ث٥بثلا٣ٰ ٤ؾٯ كا ثل سب٩ِ ٦ ٰب ضبؽ٩  ، ام ؽٱب٤ت م٤ب٢ ؽ٧ؿ ٠ٯ ٙبٞ ٠سبٌلتؿ: ٪٥

ضـ٤ـ ٩ٔ م٢ آ٫٤ب  ثست٥ـ، ٪٥ٙبٞ ثبم٘طت ا٘ل ٤ؼ ث٩ عبٚ ؽ٧ؿ ثبِٯ ث٧ؿ ٠ؽ١ئ٣ ٠ٯ ؿكؽتٱ١ٯ

)ق(  ٔلؿ٤ـ. لٝٯ ث٣ اثٱؽبٜت ؽٱب٤ت ٤ٕلؿ٨ ٦ ا٘لثبم، ٰب ٟٔ ضـ٨ ث٧ؿ م٢ كا ث٩ ؽٱب٤ت ٠ت٫ٟ ٠ٯ

، ؿك م٠ب٢  ض١ب اٮ ٘ل٨٦ للة»٥ٔـ:  صل ـ٧٫كاسالٞ ص٥ٱ٣ ت٧صٱً ٠ٯ٦ظك للة كا ؿك ل

٪بٮ  ثلؿٰـ، ؿك م٠ٱ٣ تل٣ٰ ٠لاٞ كا ؿاضتٱـ ٦ ؿكثـتل٣ٰ ضلائػ ث٩ سل ٠ٯ رب٪ٝٱت مضت
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آضب٠ٱـٰـ، وقاٮ آ٧ٜؿ٨  سٱب٨ ٠ٯ ٔلؿٰـ، آة س٥ٙالػ ٦ ؿك ٠ٱب٢ ٠بك٪بٮ پل م٪ل، م٤ـ٘ٯ ٠ٯ

ٔلؿٰـ، ثت٫ب ؿك ٠ٱب٢ ض١ب  ٠ٯ ٧ٰطب٢ ؽ٧ؿ ؿ٦كٮكٰؾتٱـ ٦ ام ؽ ؽ٧كؿٰـ، ؽ٢٧ ٰٕـٰٙل كا ٠ٯ ٠ٯ

 پٱب٠جل اسالٞ ض١ب كا٤زبت ؿاؿ. ٭٤صت ث٧ؿ، ولَ ؿك ٌسبؿ ث٧ؿٰـ ٩ٔ ؽـا٤٦ـ ث٧سٱٝ

ا٣ٰ ر٩ٝ١ كا الال٢ ٔلؿ٨ ث٧ؿ، ٦ «  َُٔٝٱٕت»، ثبك٪ب «ٔسٯ ٤جبٰـ ث٩ صلا٘ب٨ ضتلا٢ ٣٠ ثٱبٰــ  6

٦ ٤ل٦ؿ ا٠ب ٰٕٯ ام ك٦م٪ب، م٤ٯ ث٩ ضتلؿاكا٢ ٩ّٕ٠ ٧٠اـت ث٧ؿ٤ـ ٩ٔ ضتلا٤طب٢ ث٩ صلا٘ب٨ ا ٪٩١

٠ٱ١٫ب٤ٯ ؿاضت ٩ٔ ضتلش ثـ٢٦ اؼالق ا٦ ث٩ صلا٘ب٨ اؽتصبصٯ ٔٝٱت ٦اكؿ ضـ،  « ثٓس٧ٔس»٤بٞ 

ثس٧س ٩ٔ  ٭ظلثبت ؽ٧ؿ ٠زل٦ط ٔلؿ، سمـ ٩ٔ صبعت ضتل ث٧ؿ ام ِجٱٝ ٔٝٱت آ٢ ضتل كا ثب

٘ٯ ض٧ؿ، ٠ٱ١٫ب٢ آ٫٤ب ث٧ؿ ٰبكٮ ؽ٧است تبث٩ عسبة ٔسٯ ٩ٔ ضتلش كا ٠زل٦ط ٔلؿ٨ كسٱـ

٤ب٠ٱـ٨ ضـ، پ٥زب٨ سبٚ اؿا٩٠ ٰبٌت ٦ ٘ل٨٦   ، ا٣ٰ ر٥ٗ ٩ٔ ر٥ٗ ثٓس٧ٔس ر٥ٙٯ ؿك٘لٌت

 ثسٱبكٮ ِلثب٤ٯ آ٢ ضـ٤ـ.

 

 چْاسدّنسؤالْاي دسس 

ؿك م٠ب٢ رب٪ٝٱت ص٩ تمـاؿ ثت ؿك ٠سزـاٜغلاٞ ث٧ؿ؟ ثت٫بٮ ٠مل٦ي ص٩ تمـاؿ  .0

 ث٧ؿ٤ـ؟ ر٥س آ٫٤ب ام ص٩ ث٧ؿ؟

 ث٧٥ٰسٱـ.ؿ٦ ٩٤٧١٤ ام ؽلاٌبت م٠ب٢ رب٪ٝٱت كا  .5

 ععلت لٝٯ)ق( للة م٠ب٢ رب٪ٝٯ كا ص٩٤٧ٙ ت٧صٱً ٔلؿ٨ است؟ .3

 ٰم٥ٯ ص٩ ٦ ص٩ ٠ـت ؼ٧ٚ ٔطٱـ؟ ر٥ٗ ٔط٧ك ثس٧س  .4
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  پاًضدّنپاًضدّندسس دسس 

 عثادت دس وَُ حشا

ؿك ضص ٔٱ٠٧ٝتل ض١بٚ ضلِٯ ٩ٕ٠ ٦اِك ٤ب٥٠ـ  ٤ٱن ٠ٯ« رجٛ ا٧ّ٥ٜك»٩ٔ آ٢ كا « لاعِ»٨٧ٔ ث٥ٝـ 

ض٫ل ٩ٕ٠ ٩ٔ ض٫لٮ است ٧ٔ٪ستب٤ٯ ؿك ؿا٩٥٠ . است٠تل  599ضـ٨ ٦ اكتٍبق آ٢ ام سؽظ ؿكٰب 

٩ِٝ ا٣ٰ ٨٧ٔ ِلاك ؿاكؿ.ا٣ٰ وبك ام ؿ٦ تؾت٩ س٥ٗ پ٥زب٨ ٠تلٮ ٨٧ٔ علا ٦اِك ضـ٨ ٦ وبك عِلا ؿك 

٦ك٦ؿٮ ا٣ٰ وبك  ، ٦ِتٯ ا٤سب٢ ام ؿ٪ب٩٤ ثنكٖ ٩ٔ سل ث٩ سل ٰٕـٰٙل ٘قاضت٩ تطٕٱٛ ضـ٨ است

 ِلاك ؿاكؿ، ؽب٩٤ ؽـا ثؾ٧ثٯ آ٢ ٠تلٮ ض٧ؿ ام ؿ٪ب٩٤ ؿٰٙل وبك ٩ٔ ؿك ٌبص٩ٝ ص٥ـ ؿاؽٛ ٠ٯ

ث٩ ؿك سؽظ م٠ٱ٣ ث٥ٝـٮ ا٣ٰ وبك ث٩ ا٤ـام٨ ِـٰٓ ا٤سب٢ ٠ٱب٩٤ ث٧ؿ٨ ٦ للض آ٢  ض٧ؿ. ؿٰـ٨ ٠ٯ

 .ت٧ا٤ـ ؿك آ٢ ثؾ٧اثـ ِـكٮ ٟٔ است ٩ٔ ٰٓ ٤ٍلث٩ مع١ت ٠ٯ

، ؿك ٪ل ٠ب٨ ص٥ـ ك٦مٮ كا ٦ ؿك ٪ل سبٚ ٪٩١ ٠ب٨  ِجٛ ام پٱب٠جلٮ )ظ(ععلت ٠غ١ـ

وبك ٠طى٧ٚ لجبؿت ؽـا٤٦ـ ث٧ؿ٨ ٦ آحبك لف١ت ؽـا كا ؿك لف١ت  ٣ك٠عب٢ كا ؿك اٰ

 . ٔلؿ٨ است ٠ٯ ٠ؾ٧ِٝبتص ٦ ام ٌلام ا٣ٰ ٨٧ٔ ٠طب٪ـ٨

، ٦ صـ٩ِ ؿاؿ٢ آ٤ض٩  پس ام سٍل تزبكتٯ ث٩ ضبٞ )ظ(ٌل٧٠ؿ٤ـ: پٱب٠جل اسالٞ )ق( ا٠بٞ ٪بؿٮ

، ؿك ثبالٮ  ٌتك ؽـا٤٦ـؿك ا٣ٰ سٍل ك٦مٮ ا٦ ٔلؿ٨ ث٧ؿ، ٪ل ك٦م ثب٠ـاؿ ثل ٌلام ٨٧ٔ علا ٠ٯ

ٔلؿ، ام ت١بضبٮ ؿكٰب ٦  ؽـا ٦ ضٍٙتٱ٫بٮ آٌل٥ٰص ا٦ كا ت١بضب ٠ٯ ٪بٮ آ٢ آحبك كع١ت ٩ِٝ

ؽـا ِلاك ٘لٌت٩ ٦ ؽـا كا آ٩٤٧ٙ٤ ٩ٔ ضبٰست٩ ا٦ است  حٱل لف١تأصغلا ٦ آس١ب٫٤ب تغت ت

 «ٔلؿ... لجبؿت ٠ٯ

 آغاص پياهثشي دس وَُ حشا

٪١ٱطٙٯ ٩ٔ ٪ل ٠ب٪ٯ ص٥ـ ك٦م كا ؿك ، ا٦ ث٩ لبؿت  ٘قضت ص٫ٛ سبٚ ام ل١ل پٱب٠جل ٠ٯ

٠ب٨ كرت آ٢ سبٚ ٪ٟ ثل ٌلام رجٛ ا٧٥ٜك ث٩ ٥٠بربت ؽـا  57وبك علا٠طى٧ٚ لجبؿت ث٧ؿ، ؿك 

پٱٓ ٦عٯ ؽـا٤٦ـ ٰم٥ٯ رجلئٱٛ ا٠ٱ٣ ثل ا٦ ٤بمٚ ضـ ٦ ٠ژؿ٨ پٱب٠جلٮ كا ث٩ ا٦  ٠طى٧ٚ ث٧ؿ، ٩ٔ

 ؿاؿ. 

ـا ص٫ٛ سبٜص كا ت١ٕٱٛ ٔلؿ ٦ ٌل٠ب٥ٰـ: آ٤ٙب٨ ٩ٔ پٱب٠جل ؽ ؿك ا٣ٰ ثبك٨ ٠ٯ )ق(ا٠بٞ ٪بؿٮ

تل٣ٰ آ٫٤ب ؿٰـ، ؿك٪بٮ آس١ب٫٤ب كا ث٩ ك٦ٮ  تل٣ٰ ٦ ؽبضك ؽـا٤٦ـِٝت ا٦ كا ث٫تل٣ٰ ِٝج٫ب ٦ ٠ؽٱك
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، پس ٌل٠ب٢ ؿاؿ تب  ٤ٙلٰست ٠الئ٩ٕ اربم٨ ٌل٦ؿ آ٠ـ٢ ؿاؿ ٦ ٠غ١ـ ث٩ آ٤ب٢ ٠ٯ ا٦ ٘ط٧ؿ ث٩

ئٱٛ كا ؿٰـ ٩ٔ ثل ا٦ ٠غ١ـ ٌل٦ؿ آٰـ ٦ ا٦ كا ثپ٧ضب٤ـ، ٠غ١ـ، رجل كع١تص ام للش ا٫ٜٯ ثل

، پبسؼ  اٮ ٠غ١ـ ثؾ٧ا٢ ؿاؿ ٦ ث٩ ا٦ ٌل٠ب٢ ؿاؿ ٩ٔ ٌل٦ؿ آ٠ـ ٦ ثبم٦ٰص كا ٘لٌت ٦ ا٦ كا تٕب٢

الشا تاسن سته الزي خلك *خلك االًساى هي علك * الشأ ٍ »:  ؟ ٍ٘ت : ص٩ ثؾ٧ا٤ٟ ٍ٘ت

پل٦كؿ٘بكت  ٰم٥ٯ: ثؾ٧ا٢ ث٩ ٤بٞ « سته االوشم * الزي علن تالملن * علن االًساى ها لن يعلن

٩ٔ آٌلٰـ، ا٦ ا٤سب٢ كا ام ؽ٢٧ ثست٩ آٌلٰـ، ثؾ٧ا٢ ٩ٔ پل٦كؿ٘بكت ام ٪٩١ ثنك٧٘اكتل است 

 ؿا٤ست ٰبؿ ؿاؿ. ٪١ب٢ ٔسٯ ٩ٔ ثب ِٟٝ ا٤سب٢ كا تمٝٱٟ ٧١٤ؿ ٦ ث٩ ا٤سب٢ آ٤ض٩ كا ١٤ٯ

رجلئٱٛ ٌل٠ب٢ كسبٜت ا٫ٜٯ كا ث٩ ا٦ اثالن ٔلؿ٨ ٦ سپس ث٩ ثبال كٌت ٦ ٠غ١ـ ام ٨٧ٔ 

٪ٍت »كٌت  آ٠ـ ث٩ ؽب٩٤ ؽـا ٠ٯ لبؿتص ا٣ٰ ث٧ؿ ٩ٔ ٦ِتٯ ام ٨٧ٔ علاء ث٩ مٰل ٠ٯسلامٰل ضـ ٦

ؿك عبٜٯ ام ٨٧ٔ  )ظ(. ٠غ١ـ كٌت ٘طت ٦ سپس ث٩ ٥٠نٚ ؽـٰز٩ ٠ٯ ٠ٯ ؽـا ٭ؿ٦ك ثٙلؿ ؽب٤

پل٦كؿ٘بك، ت١بٞ ٦ر٧ؿش كا ٘لٌت٩ ث٧ؿ ٦ ٘ل٠ب ٦ ٜلمش ثل ثـ٤ص  ضـ ٩ٔ لف١ت سلامٰل ٠ٯ

 صٱل٨ ضـ٨ ث٧ؿ. 

 

 ًضدّنسؤالْاي دسس پا

 ٦ٰژ٘ٱ٫بٮ ٨٧ٔ علا ٦ وبك علا كا ث٧٥ٰسٱـ. .0

 ضـ؟ ععلت ٠غ١ـ ِجٛ ام ثمخت ؿك ٔزب ٦ ص٩ ٠ـت ٠طى٧ٚ لجبؿت ٠ٯ .5

 ععلت ٠غ١ـ)ظ( ؿك ص٩ تبكٰؾٯ ٦ ؿك ٔزب ٦ ص٩٤٧ٙ ث٩ پٱب٠جلٮ ثلا٤ٙٱؾت٩ ضـ؟ .3

 ا٦ٜٱ٣ آٰبتٯ ٩ٔ رجلئٱٛ ثل پٱب٠جل ٌل٦ؿ آ٦كؿ، ٧٤ضت٩ ٦ تلر٩١ ٥ٔٱـ. .4

 ثبم٘طت ام وبك علا ص٩ ث٧ؿ؟ لبؿت ععلت ٠غ١ـ)ظ( پس ام .5
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  دسس شاًضدّندسس شاًضدّن

 سالم  وَُ ٍ سٌگ

تلسٱـ ٩ٔ ث٩  ام ا٩ٕ٥ٰ ِجٱ٩ٝ ِلٰص ا٦ كا تٕقٰت ٥٥ٔـ ثسٱبك ٤بكاعت ث٧ؿ ٦ ٠ٯ )ظ(پٱب٠جل

ؿ٧ٰا٤ٙٯ ؿاؿ٨ ٦ ٰب ا٩ٕ٥ٰ ث٥ٰ٧ٙـ ضٱؽب٢ ثل ا٦ ٠سٝػ ضـ٨ ٦ عبٚ آ٩ٕ٤ ٧ٍ٥٠كتل٣ٰ  ا٦ ٤سجت

ؿ٧ٰا٤ٙب٢ ث٧ؿ٨ ام ا٥ٰل٦ ؽـا٤٦ـ اكاؿ٨ ٔلؿ ٩ٔ ا٣ٰ  صٱن٪ب ؿك ٤نؿ ا٦ضٱؽب٢ ٦ ٍ٘تبك ٦ ٔلؿاك

إٌبك كا ام ف٪٣ پٱب٠جل ثنؿاٰـ ٜقا،٨٧ٔ ٦ س٥ٗ ٦ ٧ٝٔػ كا ٧ٰ٘ب ٔلؿ ٦ ٪ل ٘ب٨ ثل آ٫٤ب لج٧ك 

 ٱَٓٓٝلٓ الٞٔ، اٜسّٓاهللِ  ٯِٰٜٓب ٦ٓ ٱَٓٓٝلٓ الٞٔـ، اٜس١َّٓغٰٓب٠ٔ ٱَٓٓٝلٓ الٞٔاٜسّ: » ؿاؿ٤ـ ٩ٔ ٔلؿ ا٦ كا صـا ٠ٯ ٠ٯ

ا٤سب٫٤بٮ ٘قضت٩ ٦ آ٥ٰـ٨ ثلتلٮ ؿاؿ٨  ، ثطبكت ثبؿتلا ٩ٔ ؽـا٤٦ـ ثنكٖ تلا ثل ٪٩١اهللِ ٧ٚسٰٔب كٓ

ا٤سب٢ ثلتل، ٔسٯ است ٩ٔ  . ام ٔالٞ ِلٰص ٩ٔ تلا ؿ٧ٰا٩٤ ثؾ٧ا٥٤ـ و١ٙٱ٣ ٤جبش مٰلا ٩ٔ است

 «ؽـا ا٦ كا ثلتلٮ ؿ٪ـ....

 اعالى پياهثشي

جُ ٠م٧١ٚ ث٩ ٠سزـ اٜغلاٞ ٩ٔ ٪٧ا ك٦ض٣ ضـ٨ ث٧ؿ، ؼ ،پٱب٠جل ٦ِتٯ ث٩ پبئٱ٣ ٨٧ٔ كسٱـ

٠ّـس كا ؼ٧اي ٔلؿ ٦ ث٩ س٧ٮ ؽب٩٤ ك٦ا٢ ضـ، ؽـٰز٩ ٩ٔ ثٱـاك ٦ ٥٠تفل ث٧ؿ ثب  كٌت ٦ ٔمج٩

ا٣ٰ ص٩ : » ، ثب ٠طب٪ـ٨ پٱب٠جل ٍ٘ت استّجبٚ ععلت كس٧ٚ اهلل ضتبٌت ١ٔتل٣ٰ صـاٮ ؿك ث٩

ئٱٛ ثل ٣٠ ! رجل ؽـٰز٩ رب٢»پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ: « ؟! ٥ٟٔ ٧٤كٮ است ٩ٔ ثل ص٫ل٨ ض١ب٠طب٪ـ٨ ٠ٯ

ؿل٧ت ث٩ س٧ٮ ؽـا كا آوبم ٣ٔ ٦ ث٩ ٠لؿٞ ٌل٠ب٢ ؿ٨  ٤بمٚ ضـ٨ است ٦ پٱبٞ ؽـا كا آ٦كؿ٨ ٩ٔ

ؽـٰز٩ « ال ا٩ٜ اال اهلل ٠غ١ـ كس٧ٚ اهلل»ت٧٪ٟ ث٧ٙ:« ال ا٩ٜ اال اهلل ٠غ١ـ كس٧ٚ اهلل»٩ٔ ث٥ٰ٧ٙـ: 

ٱ٣ : ٰب كس٧ٚ ا٫ٜٝسب٫ٜبست ٩ٔ ٣٠ ص٥ ؿك عبٜٯ ٩ٔ اضٓ ؿك صط١ب٤ص ع٩ّٝ مؿ٨ ث٧ؿ ٍ٘ت

ث٩ ٰٕب٤ٙٯ ؽـا٤٦ـ ٦ ا٩ٕ٥ٰ ٠غ١ـٌلستبؿ٨ ا٦ست : » ٔطٟ ٦ آ٤ٙب٨ ٍ٘ت ك٦مٮ كا ا٤تفبك ٠ٯ

 .«  ؿ٪ٟ ٧٘ا٪ٯ ٠ٯ

، ثبال پ٧ضٯ  ٥ٟٔ اٮ ؽـٰز٩ ٣٠ ؿك ؽ٧ؿ اعسبس سل٠ب ٠ٯ»ث٩ ؽـٰز٩ ٌل٧٠ؿ:  )ظ(پٱب٠جل

 اٮ رب٩٠ ثؾ٧ؿ: » ا٠ب ٪١ٱ٩ٕ٥ ؽ٧اثٱـ ام رب٤ت ؽـا٤٦ـ ث٩ ا٦ ٤ـا كسٱـ ٩ٔ«  ثپ٧ضب٢ ثل ٣٠

پٱب٠جل ام ربٮ «  كا ثتلسب٢ ٦ ؽـاٰت كا تٕجٱل ث٧ٙ ٦ ث٩ ثنك٘ٯ ٰبؿ٣ٔ ، ثلؽٱن ٦ ٠لؿٞ پٱضٱـ٨

ؽ٧ؿ ثلؽبست ٦ ا٤ٙطت ؿك ٧٘ش ؽ٧ؿ٘قاضت ٦ ٌل٧٠ؿ اهلل أجل، اهلل أجل، صـاٮ آ٢ 
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 ععلت ؿك لبٜٟ ؼ٥ٱ٣ ا٤ـاؽت ٦ ٪٩١ ثٱـاكؿال٢ لبٜٟ ثبتٕجٱل پٱب٠جل ؽـا ٪١لا٪ٯ ٔلؿ٤ـ.

 يلتشاست تَسات ٍ اًج

ا١ٰب٢ آ٦كؿ ضتبثب٢ ث٩ س٧ٮ ؽب٩٤ پسل ل٧١ٰص ٦  )ظ(ؽـٰز٩ پس ام آ٩ٕ٤ ث٩ پٱب٠جل ؽـا

ثمخت كس٧ٚ ؽـا كا ث٩ ا٦ ثـ٪ـ، ٦ك٩ِ ٩ٔ ؿك آ٢ م٠ب٢ ؿك احل پٱلٮ  ٬كِ٭ ث٧٥٥ٌٛ كٌت تب ٠ژؿ

اٞ  آكٮ ؿك ت٧كات ٦ ا٤زٱٛ ؽ٧ا٤ـ٨: » ٤بثٱ٥ب ضـ٨ ث٧ؿ پس اما٩ٕ٥ٰ ٠برلا كا ام ؽـٰز٩ ض٥ٱـ ٍ٘ت

٠تمبٚ پٱى١جلٮ ام٩ٕ٠ ثلؽ٧ا٪ـ ا٤ٙٱؾت ٩ٔ ٰتٱٟ ثبضـ ٦ ؽـا ا٦ كا پ٥ب٨ ؿ٪ـ، ٌّٱل  ٩ٔ ؽـاٮ

آة كا٨ ك٦ؿ، ثب ٠لؿ٘ب٢ سؾ٣ ٧ٰ٘ـ، س٥ٗ ٦  ثبضـ ٦ ؽـا ا٦ كا ثٯ ٤ٱبم ٘لؿا٤ـ، ثل ك٦ٮ

ثب ؿٰطت س٩ ضت پٱبپٯ است ٩ٔ  ؿكؽت ثل ا٦ سالٞ ٥٥ٔـ ٦ ث٩ پٱب٠جلٮ ا٦ ض٫بؿت ؿ٪٥ـ ٦ ٣٠

ٔبش صطٟ ؿاضتٟ ٦ ا٦ كا  . اٮ ٣ پٱب٠جل كا ؿك ٩ٕ٠ ٠جم٧ث ٔلؿ٨ استثٱ٥ٟ ٩ٔ ؽـا اٰ ؽ٧اة ٠ٯ

 .« ٔلؿٞ ؿٰـٞ ٦ ؿك ٠ٱـا٢ ر٫بؿ، ٰبكٰص ٠ٯ ٠ٯ

 

 شاًضدّنسؤالْاي دسس 

 تلسٱـ؟ پٱب٠جل ؿك الال٢ ٤ج٧ّتص ام ص٩ ٠ٯ .0

 ضـ؟ ٪بٰٯ ك٦ثل٦ ٠ٯ پٱب٠جل)ظ( ؿك ؿا٥٠٭ ٨٧ٔ علا ٪٥ٙبٞ ٠لارمت ام وبك ثب ص٩ صغ٩٥ .5

 ؽـٰز٩ كا ث٩ ؼ٧ك ؽالص٩ ث٧٥ٰسٱـ. ؿاستب٢ اسالٞ ععلت .3

پس ام آ٢ ٩ٔ پٱب٠جل ؿك ؽب٤٭ ؽـٰز٩ ؽ٧اثٱـ ٦ ؽـٰز٩ ثبالپ٧ش ثل ا٦ ا٤ـاؽت، ص٩  .4

 ٤ـاٰٯ ام س٧ٮ ؽـا ث٩ ا٦ كسٱـ؟

ث٣ ٧٤ٌٛ ؿك پبسؼ پٱب٠جل ص٩ ٔلؿ؟ ٠ژؿ٬ ؽـٰز٩ ثل ثمخت ععلت ٠غ١ـ، ص٩  ٦ك٩ِ .5

 ٍ٘ت؟
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  ّفذّنّفذّندسس دسس 

   دعَت هخفياًِ

٣ ماك ؽلاٌبت ٦ ثت پلستٯ ٦ ٌسبؿ ٦ آؿٞ ٔطٯ ولَ ث٧ؿ، ـ١ٝت ٩ٕ٠ ٦ اؼلاي آ٢ ؿك ٜز

ر٫ٛ سلاسلآ٤لا ٌلا ٘لٌت٩ ث٧ ٦ ؿل٧ت آضٕبك ٠لؿٞ ث٩ س٧ٮ اسالٞ ٣ٕ١٠ ٤ج٧ؿ، ث٩ٕٝ ٤ٱبم ث٩ 

 )ظ(، ام ا٣ٰ ك٦ پٱب٠جل ٢ ا٦ٜٱ٩ ؿاضتب٧ِٮ ام ٰبكا٢ ٌـأبك ٦ ٠ؤ٥٠ اٮ ٠لٔنٮ ٦ ٘ل٦٪ٯ ٪ست٩

٘لٌت ٦ آ٫٤ب كا ث٩ اسالٞ ؿل٧ت  ت١بس ٠ٯؽ٧ة  ٠ـت س٩ سبٚ ث٩ ؼ٧ك ٠ؾٍٱب٩٤ ثب اٌلاؿ

٧١٤ؿ. ٪١ب٤ؽ٧ك ٩ٔ ِجالً ثٱب٢ ضـ ٤ؾستٱ٣ ٔسٯ ٩ٔ ام م٤ب٤ج٩ اسالٞ ا١ٰب٢ آ٦كؿ ععلت  ٠ٯ

مٰلا ا٦ سب٫ٜب  ؛ث٧ؿ ؼبٜت ث٣ اثٯ ؽـٰز٩ ث٧ؿ ٦ ٤ؾستٱ٣ ٔسٯ ٩ٔ ام ٠لؿا٢ ث٩ ا٦ ا١ٰب٢ آ٦كؿ لٝٯ

 ٦ ؿك ٨٧ٔ ٦ صغلاث٧ؿ  ا٦ پل٦كش ٰبٌتٔلؿ ٦ مٰل ٤فل  اهلل م٤ـ٘ٯ ٠ٯ كس٧ٚ ٭ث٧ؿ ٩ٔ ؿك ؽب٤

ثب ا٦ ث٧ؿ ٦ ٪٥ٙب٠ٯ ٩ٔ ؿك ٨٧ٔ عِلا ٠طى٧ٚ لجبؿت ث٧ؿ ا٣ٰ ٧٤ر٧ا٢ ٪٧ض٥١ـ، ثلاٮ ا٦ آة ٦ 

ثلؿ ٦ث٥بثلا٣ٰ لؽل كسبٜت كا ام سب٫ٜب پٱص ؿكٰبٌت٩ ث٧ؿ ٦ ث١غط ٠جم٧ث ضـ٢  وقا ٠ٯ

٠جل ؿك وبك٪ب ٦ ا١ٰب٢ آ٦كؿ. ؿك ٠ـت ا٣ٰ س٩ سبٚ پٱبپٱب٠جلٮ اٰطب٢  ث٩ كسبٜت ،آ٤غعلت

 ؽ٧ا٤ـ٤ـ. ث٣ اثٱؽبٜت ٦ ؽـٰز٩ ١٤بم ر١بلت ٠ٯ پطت ٧ٔ٪٫ب ٦ ؿ٦ك ام صطٟ ٠لؿٞ ثب لٝٯ

 سفاسش اتَطالة

ك٦مٮ اث٧ؼبٜت )ل٧١ٮ پٱب٠جل( پٱب٠جل كا ؿك ٰٕٯ ام ٠ؾٍٱٙب٪ب ؿٰـ ٩ٔ لٝٯ ٦ ؽـٰز٩ ث٩ ا٦ 

لاؿكماؿ٨ ا٣ٰ ص٩ ؿ٥ٰٯ اٮ ث»ؽ٧ا٤ـ٤ـ، اث٧ؼبٜت ام پٱب٠جل سؤاٚ ٔلؿ:  ث٧ؿ٤ـ ٦ ١٤بم ٠ٯ اِتـا ٔلؿ٨

ا٣ٰ ؿ٣ٰ ؽـا ٦ ٌلضتٙب٢ ٦ كس٧ال٢ »ٌل٧٠ؿ٤ـ:  )ظ(پٱب٠جل« ٠متّـ ٪ستٱـ؟ است ٩ٔ ض١ب ث٩ آ٢

اث٧ؼبٜت ؽ٧ضغبٚ ضـ ٦ ث٩ لٝٯ ٌل٧٠ؿ: ٪١لا٨ پسل ل٧١ٰت ٠غ١ـ  « ؽـا ٦ ؿ٣ٰ اثلا٪ٱٟ است

 .« ٠ب٤ٯ ٠ٯ ثبش ٩ٔ ث٩ ٦سٱ٩ٝ ا٦ ام ٪ل ثال ٠غ٧ٍؾ

سلش رمٍل ام ٥ٔبك ١٤بم ر١بلت پٱب٠جل لج٧ك ٔلؿ٨ ث٩ ك٦مٮ ؿٰٙل اث٧ؼبٜت ث٩ ٪١لا٨ پ

 رمٍل ٌل٧٠ؿ:

رمٍل ث٩ ؿست٧ك پـك ل١ٛ ٔلؿ، اث٧ؼبٜت ام پٱ٧ست٣ ؿ٦ « ث٩ ر١بلت پسل ل٧١ٰت ث٩ پٱ٤٧ـ»

اٮ : اٮ لٝٯ ٦  سٍبكش ٔلؿ ٩ٔ ضبؿ٠ب٢ ضـ ٦ ؿك ظ٣١ اضمبكٮ ث٩ آ٫٤ب ،اسالٞ ٌلم٤ـش ث٩

 «. ت٥ٯ ٣٠ است ت٫٥ب ٤ٙقاكٰـ، ا٦ كا ٰبكٮ ١٤بئٱـپـكش ثلاؿك  پسل ل٧١ٰتب٢ ٠غ١ـ كا ٩ٔ !رمٍل
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 ًواص آشىاس

ؽجل ثمخت كس٧ٚ اهلل ؿك ٩ٕ٠ ٥٠تطل ضـ ٦ پٱب٠جل ٟٔ ٟٔ ١٤بم ر١بلتص كا ث٩ ٠سزـ اٜغلاٞ 

ؿاكؿ ٦  آٰـ، آة ثل ٠ٯ ؿٰـ٤ـ ٩ٔ ٠غ١ـ)ظ( ث٩ ٤نؿٰٓ م٠نٞ ٠ٯ ٠لؿٞ ٩ٕ٠ ٦ ٠سبٌلا٢ ٠ٯ آ٦كؿ،

ٔطـ ٦ ؿك ٥ٔبك  ٦ سل ٦ پب٪بٰص كا ؿست ٠ٯض٧ٰـ  ص٧كت ٦ ؿست٫ب كا ٠ٯ ثب ك٦ش ؽبصٯ

 اٰستـ. ٔمج٩ ث٩ ١٤بم ٠ٯ

«  لٍٓٱً ٥ِْٔـٮ»ك٦مٮ لجبس ل٧١ٮ ؿٰٙل پٱب٠جل ؿك ٥ٔبك ٔمج٩ ٤طست٩ ث٧ؿ ٦ ٠ٱ١٫ب٤ٯ ث٥بٞ 

؟! ص٩  ض٥بسٯ ،پٱب٠جل كا ؿك عبٚ ١٤بم ر١بلت ؿٰـ٤ـ، لٍٱً ام لجبس پلسٱـ: ا٫٥ٰب كا ٠ٯ ؿاضت

: آ٢ ٠لؿٮ ٩ٔ ر٧ٝ اٰستبؿ٨ ثلاؿكماؿ٨  اٞ لجبس ٍ٘ت كا ٤ـٰـ٨ تب٢٧٥ٔ ص٥ٱ٣ صٱنٮ ٥٥ٔـ؟! ٣٠ ٠ٯ

، لٝٯ ث٣ اثٱؽبٜت است ٦ آ٢ ٪١سل  ٣٠ ٠غ١ـ ث٣ لجـا٫ٜٝبست ٦ آ٢ پسل، ثلاؿكماؿ٨ ؿٰٙل ٣٠

٧ٰ٘ـ:  ، ا٦ ٠ٯ اٮ آ٦كؿ٨ ؽ٧ا٥٤ـ، ٠غ١ـ ؿ٣ٰ تبم٨ . آ٫٤ب ١٤بم ٠ٯ ٠غ١ـ، ؽـٰز٩ ؿؽتل ؽ٧ٰٝـاست

كسب٤ـ ؿك ك٦ٮ م٠ٱ٣ ٔسٯ  آٰـ ٦ پٱبٞ ؽـا كا ث٩ ٣٠ ٠ٯ ٠ٯ اٮ ام س٧ٮ ؽـا ث٩ س٧ٮ ٣٠ ٌلضت٩

٧ٰ٘ـ: ك٦مٮ ٌلا ؽ٧ا٪ـ كسٱـ ٩ٔ  اٞ ٠ٯ پٱل٦ ا٦ ٤ٱست ٠ٙل ٪١ٱ٣ ؿ٦ ٤ٍل ا٠بثلاؿكماؿ٨

 ؽ٧ا٪ـ ث٧ؿ. شؿكاؽتٱبك ( ( ٦ ِٱصل )پبؿضب٨ كٞ ٪بٮ ٔسلٮ )پبؿضب٨ اٰلا٢ ؽنا٩٤

 

 سؤالْاي دسس ّفذّن

 ثمختطب٢ ٠ؾٍٱب٩٤ ث٧ؿ؟ صلا ؿل٧ت پٱب٠جل)ظ( ؿك س٩ سبٚ ا٦ٚ پس ام .0

 ث٣ أثٱؽبٜت ا٦ٜٱ٣ ٤ٍلٮ ث٧ؿ ام ٠لؿا٢ ٩ٔ ث٩ پٱب٠جل ا١ٰب٢ آ٦كؿ؟ صلا لٝٯ .5

 ؽ٧ا٤ـ٤ـ؟ ؿك س٩ سبٚ ا٦ٚ ثمخت پٱب٠جل)ظ( ؿك ٔزب٪ب ٦ ثب ص٩ ٔسب٤ٯ ١٤بم ٠ٯ .3

 اث٧ؼبٜت ث٩ ٪ل ٰٓ ام ٌلم٤ـا٤ص لٝٯ ٦ رمٍل ص٩ سٍبكض٫بٰٯ ٔلؿ؟ .4
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  ّيجذّنّيجذّندسس دسس 

 اسالم آٍسدى اتَرس

٥ز١ٱ٣ ٤ٍلٮ ٩ٔ ث٩ اسالٞ لنٰن ا١ٰب٢ آ٦كؿ، ؿاستب٢ ا١ٰب٢ آ٦كؿ٢ ؽ٧ؿ كا ص٥ٱ٣ پ ،اث٧فك

 ٥ٔـ:  ٠ٯ ٤ّٛ

، ك٦مٮ ٠ّـاكٮ ضٱل ؿ٦ضٱـٞ ٦ ؿك پٱص  ٔلؿٞ ثتٯ ؿاضتٟ ٩ٔ صجظ ٦ ضت ا٢ كا سزـ٨ ٠ٯ»

،ص٥ـ ِـٞ ؿ٦كتل ٤لٌت٩ ث٧ؿٞ ٩ٔ سٙٯ ام كا٨ كسٱـ ٦ ضٱل كا ٧٤ضٱـ ٦ سپس پبٮ ؽ٧ؿ  ثت ٫٤بؿٞ

، ثب  اؿكاك ٔلؿ، ٪١ٱ٣ عبؿح٩ ٠لا ثٱـاك ٔلؿ ٩ٔ ثت پلستٯ ٔبك ثٱ٧٫ؿ٨ اٰست ثل ثت كا ث٥ٝـ ٔلؿ ٦

٥ٔـ، ٔبكٮ سبؽت٩ ٤ٱست ٦ ا٣ٰ س٥ٗ  سٙٯ ثل آ٢ ث٧ٚ ٠ٯ ؽ٧ؿ ٍ٘تٟ ام ِؽم٩ س٥ٙٯ ٩ٔ

 «ضلاٌت ٦ اكمضٯ ٤ـاكؿ.

٪١ب٢ م٠ب٢ ض٥ٱـ٨ ث٧ؿٞ ٩ٔ ٔسٯ ؿك ٩ٕ٠ ث٩ پٱب٠جلٮ ثل٘نٰـ٨ ضـ٨ است ٜقا ثبك سٍل كا 

ض٥بؽتٟ ٦ رلأت ٤ـاضتٟ  ، آ٤زب ولٰت ث٧ؿٞ ٦ ٔسٯ كا ١٤ٯ بضتلٮ تٱنك٦ ث٩ ٩ٕ٠ آ٠ـٞثستٟ ٦ ث

، ٰٕٯ ؿ٦ ضجٯ كا ؿك ٠سزـ اٜغلاٞ ٠ب٤ـٞ تب ٘طبٰطٯ ؿك ٔبكٞ اٰزبؿ  ث٥ٕٟ ٩ٔ ام ٔسٯ سؤاٜٯ

٩ٔ ٧٤ر٧ا٢ ؽ٧ش سٱ١بئٯ ثس٧ٰٟ آ٠ـ ٦ ث٩ ٣٠ ١٫ٌب٤ـ ٩ٔ  ثلؿٞ ض٧ؿ، ؿك ا٤تفبك ث٩ سل ٠ٯ

، ؽ٧ؿ كا ث٩  كا٨ ث٩ ؿض٥١ب٢ پٱب٠جل ثلؽ٧كؿٞ ا٘ل ؿك ثٱ٣: » ا٦ ث٩ ٣٠ ٍ٘ت ، ثلؽٱنٞ ٦ ثب ا٦ ثل٦ٞ

، ٦  آٰٯ ٥ٟٔ ٦ ت٧ ث٩ كا٨ ؽ٧ؿ اؿا٩٠ ثـ٨ تب ٠ت٧ر٥٫ط٤٧ـ ٩ٔ ت٧ ٪١لا٨ ٣٠ ٠ٯ ٔبكٮ ٠طى٧ٚ ٠ٯ

م٦ؿ ث٧ؿ ٩ٔ ؿك پٯ آ٢  صجظ« ٘ل٩٤ ؿ٤جبٚ ٣٠ ثٱب ٦ ث٩ ٪ل ٥٠نٜٯ ٩ٔ ٦اكؿ ضـٞ ت٧ ٪ٟ ٦اكؿ ض٧

، ٠لؿٮ ث٩ استّجبٜٟ آ٠ـ ٦ؽ٧ش آ٠ـ  ٔلؿٞ ٦ ٦اكؿ ؽب٩٤ ضـٞ ٧٤ر٧ا٢ ؽ٧ش سٱ١ب علٔت

، ِلآ٢  ، پٱص ك٦ٰص ٤طستٟ ٍ٘ت ٩ٔ ٔسٯ كا ؿك مٰجبئٯ ٦ لف١ت ٠خٛ ا٦ ٤ـٰـ٨ ث٧ؿٞ

 ؽ٧ا٤ـ ٦ عل٫ٌبئٯ ثلاٰٟ مؿ. ِٝجٟ ث٩ صـاِت ٍ٘تبكش ٧٘ا٪ٯ ؿاؿ ٦ سل٦ؿ ا١ٰب٢ سل ؿاؿ: ثلاٰٟ

 «ال ا٩ٜ اال اهلل، ٠غ١ـ كس٧ٚ اهلل»

ـااث٧فك ام ٔس پقٰلٌت ٦ ٪ٱش ضٓ ٦  كا ثٯ ص٢٧ ٦ صلا ٠ٯ )ظ(ب٤ٯ ث٧ؿ ٩ٔ ٌل٠ب٫٤بٮ كس٧ٚ ؽ

ـا ا٦ كا آماك ١٤ٯ تلؿٰـٮ  ؟ ؿ٪ٯ ٔلؿ: اٮ كس٧ٚ ؽـا ث٩ ٣٠ ص٩ ٌل٠ب٢ ٠ٯ س٧اٚ )ظ(ؿاؿ ام كس٧ٚ ؽ

ث٩ ٠ٱب٢ ٧ِٞ ؽ٧ؿ ثبم٘لؿ ٦ آ٤ب٢ كا ثب ؿ٣ٰ اسالٞ آض٥ب ٣ٔ تب ؿست٧ك ٣٠ ث٩ ت٧ »پٱب٠جل: 

 «.ثلسـ



 42/    (1تاريخ پيامبر و خاندانش ) 

 

 

 فشياد ايواى

اش كا ث٩ ٰبؿآ٦كؿ ٩ٔ  اث٧فك ِجٛ ام ا٩ٕ٥ٰ ض٫ل ٩ٕ٠ كا تلْ ٥ٔـ ث٩ ؽب٩٤ ؽـا آ٠ـ ٦ ك٦م ٘قضت٩

ثلؿ ٦ ا٠ل٦م ص٩ ٤طبغ ٦ سمبؿتٯ ؿاكؿ، ث٩ ٦رـ آ٠ـ،  ٌطبك ك٦عٯ ٦ سل٘لؿا٤ٯ ث٩ سل ٠ٯ  ؿك ص٩

٤ٙب٨ ٔلؿ، تؾت٩ س٥ٙٯ كا ؿٰـ ثبالٮ آ٢ كٌت ٦ ؿست٫بٰص كا ثل ؿ٦ ٧٘ضص ٫٤بؿ  ث٩ اؼلاي ؽ٧ؿ

٦عطت ٠لٖ ؿك ص٫ل٨ ثت « ال ا٩ٜ اال اهلل ٠غ١ـ كس٧ٚ اهلل»ثبك ٌلٰبؿ مؿ  صـائٯ ث٥ٝـ ص٥ـ٣ٰ ٦ ثب

تجـٰٛ ٔلؿ٨ ث٧ؿ٤ـ، ١٤بٰب٢ ضـ، ص٥ـ ٤ٍل ٠ب٥٤ـ عٱ٧ا٤بت  پلستب٤ٯ ٩ٔ ؽب٩٤ ؽـا كا ث٩ ثتٕـ٨

٧ٌٔت٥ـ، لجبس ث٣ لجـا١ٜؽٝت ام كا٨ كسٱـ ٦  ٦عطٯ ؿ٦ٰـ٤ـ ٦ ثب ٠طت ٦ ٜٙـ ث٩ سل ٦ ك٦ٰص

، ؽ٧است ا٦ كا٤زبت ؿ٪ـ ا٠ب ٤ت٧ا٤ست سپس  ا٣ٰ ٠مل٩ٔ كسب٤ٱـ، اث٧فك كا ض٥بؽت ؽ٧ؿ كا ث٩

، ام ِجٱ٩ٝ  اث٧فك است ؟ ا٦ ؿا٤ٱـ ٩ٔ ا٣ٰ ٠لؿ ٔٱست ٥ٔٱـ؟ ٠ٯ اٮ ٘ل٨٦ ِلٰص ص٩ ٠ٯ»ٌلٰبؿ مؿ: 

 ٘قكؿ، صلا تزبكت ؽ٧ؿ كا ث٩ ؽؽل وٍبك است كا٨ تزبكتٯ ض١ب ام ٠ٱب٢ ا٣ٰ ؼب٩ٍٰ ٠ٯ

ثمـ ٪ٟ ثلاٮ ٦ؿاق ٔمج٩ كٌت٩ ث٧ؿ ثبكؿٰٙل ضمبكش كا تٕلاك ٔلؿ ٦ ٔتٓ  اث٧فك ك٦م« ا٤ـامٰـ؟ ٠ٯ

ؽ٧كؿ تب آ٩ٕ٤ ثـ٢ ؽ٤٧ٱ٥ص كا ؿك ٥ٔبكتؾت٩ س٥ٙٯ ك٪ب ٔلؿ٤ـ ٦ كٌت٥ـ .اث٧فك ث٩ ٧ِٞ ٦  ٠ٍصٝٯ

٪١سلش ٩ٔ ا٦ كا ثب سل ٦ ك٦ٮ ضٕست٩ ٦ مؽ١ٯ ؿٰـ لٝت كا پلسٱـ، ا٠ب  ، ِجٱ٩ٝ ؽ٧ؿ ثل٘طت

، ثت ؽ٧ؿ كا ِؽم٩ ِؽم٩ ٔلؿ ٦ ؿ٦ك كٰؾت ٦ آ٤ٙب٨  ثب پبك٨ آ٪٥ٯ اث٧فك پٱص ام آ٩ٕ٤ پبسؾٯ ؿ٪ـ

 .  مؿ٤ص كاثلاٮ ٪١سلش ثبمٍ٘ت ٠برلاٮ ا١ٰب٢ آ٦كؿ٢ ٦ ٌلٰبؿ

 

 سؤالْاي دسس ّيجذّن

 پلستٯ ضٓ ٥ٔـ؟ ص٩ صٱن ثبلج ضـ ٩ٔ اث٧فك ؿك عّٱّت ثت .0

٦ر٧ٮ عّٱّت ث٩ ٩ٕ٠ آ٠ـ٨ ث٧ؿ ٦ ؿك ٠سزـاٜغلاٞ سل٘لؿا٢  ٦ِتٯ اث٧فك ثلاٮ رست .5

٧ؿ، ص٩ ٔسٯ ا٦ كا ث٩ ؽب٩٤ پٱب٠جل كا٪١٥بٰٯ ٔلؿ؟ أث٧فك علٔبت پٱب٠جل كا ص٩٤٧ٙ ث

 ٥ٔـ؟ ت٧صٱً ٠ٯ

 پس ام ا١ٰب٢ آ٦كؿ٢ اث٧فك پٱب٠جل ث٩ ا٦ ص٩ ؿست٧كٮ ؿاؿ؟ .3

اث٧فك ِجٛ ام تلْ ٩ٕ٠ ص٩ علٔتٯ ام ؽ٧ؿ ٤طب٢ ؿاؿ ٩ٔ ثبلج ٔتٓ ؽ٧كؿ٢ ٦ ٠زل٦ط  .4

 ضـ٤ص ضـ؟ ص٩ ٔسٯ ا٦ كا ٤زبت ؿاؿ؟

 ٩ اث٧فك پس ام ثبم٘طت ث٩ ِجٱٝ٭ ؽ٧ؿ ا٤زبٞ ؿاؿ، ص٩ ث٧ؿ؟ا٦ٜٱ٣ ٔبكٮ ٔ .5
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  دسس ًَصدّندسس ًَصدّن

  پياهثش دس خاًِ اسلن

اكِٟ ٩ٔ ام حل٦ت٥١ـا٢ ِلٰص ث٧ؿٰٕٯ ام ٔسب٤ٯ ث٧ؿ ٩ٔ ٠ؾٍٱب٩٤ ثب پٱب٠جل ت١بس ٘لٌت ٦ 

٧ٔ٪٫بٮ صٍب ٦ ٠ل٨٦ ؿ٦ ٨٧ٔ  ٨اٮ ؿاضت ٩ٔ ؿك ثبالٮ ٨٧ٔ صٍب ث٧ؿ ٠س١ٝب٢ ضـ٦ٮ ؽب٩٤

ؿ٦ ا٣ٰ سزـاٜغلاٞ ٪ست٥ـ ٩ٔ ثؾطٯ ام ال١بٚ عذ ٠س١ٝب٤ب٢ ؿك ثٱ٣ ٠مل٦ي ؿك ٤نؿٰٕٯ ٠

 ٭٪بٮ ٧ٔ٪٫بٮ اؼلاي ؽب٤ ث٧ؿ٤ـ ؿك ٰٕٯ ام ؿك٨ ض٧ؿ. اٌلاؿٮ ٩ٔ ٠س١ٝب٢ ضـ٨ ٨٧ٔ ا٤زبٞ ٠ٯ

اٮ ثب ؽجل ضـ٤ـ ٦ ؿك  ؽ٧ا٤ـ٤ـ، ٠طلٔب٢ ام٠س١ٝب٢ ضـ٢ لـ٨ ؽـا، ثب پٱب٠جل ١٤بم ر١بلت ٠ٯ

٢ ثلؽ٧كؿ ضـٰـ ٔلؿ٨ ٦سمـ٦ِبظ ٩ٔ ؿك آ٢ ٦ِت ٔبٌل ص٥ـ ٤ٍل ام ٠س١ٝب٤ب بٰٕٯ ام ك٦م٪ب ث

 .ث٧ؿ، استؾ٧ا٢ ضتلٮ كا ثل سل ٠س١ٝب٤ٯ مؿ ث٩ ؼ٧كٮ ٩ٔ ام سل ٦ ص٧كت ا٦ؽ٢٧ ربكٮ ضـ

كٌت٥ـ ٦  اش ث٩ ؽب٩٤ پٱب٠جل ٦ ٔسب٤ٯ ٩ٔ ث٩ ا٦ ا١ٰب٢ آ٦كؿ٨ ث٧ؿ٤ـ ،ثمـ ام آ٢ ث٥ب ث٩ پٱط٫٥بؿ اكِٟ

آ٠ـ٤ـ، پٱب٠جل  رب٢ ؽ٧ؿ ام آ٤زب ثٱل٢٦ ١٤ٯ آ٤زب كا پ٥ب٪ٙب٨ ؽ٧ؿ ِلاك ؿاؿ٤ـ ٦ ثلاٮ عٍؿ

عـ٦ؿٰٓ ٠ب٨ ؿك آ٤زب ٠ب٤ـ، ٦ِتٯ ٩ٔ لـؿ ٠س١ٝب٤ب٢ ث٩ ص٫ٛ ٤ٍل كسٱـ، ام آ٤زب ؽبكد ضـ، 

آ٤زب ٠س١ٝب٢ ضـ، ل١لث٣ ؽؽبة ث٧ؿ ٦ ٠برلاٮ آ٢ ص٥ٱ٣ است ٩ٔ  آؽل٣ٰ ٤ٍلٮ ٩ٔ ؿك

ام ٠س١ٝب٤ب٢ ث٩ پطت ٤ب٫٘ب٢ صـاٮ ؿك ض٥ٱـ٤ـ، ٰٕٯ  ،٠س١ٝب٤ب٢ ؿ٦ك پٱب٠جل كا ٘لٌت٩ ث٧ؿ٤ـ

٧ٔث٥ـ٨ ؿك، ل١لث٣ : » پٱب٠جل ثل٘طت ٦ ٍ٘ت ؿكآ٠ـ ٦ ام ضٕبي ؿك ٤ٙب٨ ٔلؿ ٦ ثب تلس ث٩ ٤نؿ

ٌلم٤ـ لجـا١ٜؽٝت ٦ ل٧١ٮ  ؿك ا٣ٰ ٪٥ٙبٞ ع١ن٬« ؽؽبة است ٩ٔ ض١طٱل ٤ٱن ثل ١ٔل ؿاكؿ

ؿاؽٛ  : ؿك كاثبم ٥ٔٱـ تب ث٥ٝـ ضـ ٦ س٧ٕت ؽب٩٤ كا ؿك ٪ٟ ضٕست ٦ ث٩ ٠س١ٝب٤ب٢ ٍ٘ت ،پٱب٠جل

٥ٔٱٟ ٦ ا٘ل ِصـثـٮ  ، ثب آو٧ش ثبم ام ا٦ استّجبٚ ٠ٯ ض٧ؿ، ا٘ل ثب ٪ـي پبْ ثس٧ٮ ٠ب آ٠ـ٨

 «. ٔطٱٟ ؿاكؿ ا٦ كا ثب ض١طٱل ؽ٧ؿش ٠ٯ

 دعَت آشىاس پياهثش

زل ٤بمٚ ضـ ٦ ث٩ پٱب٠جل س٧ك٨ عِ ٦95  94س٩ سبٚ ام آوبم ثمخت ٘قضت٩ ث٧ؿ ٩ٔ آٰبت 

٠ب ت٧ كا ام ٘ن٤ـ ٠سؾل٨ ٥٥٘ـ٘ب٢ ٩ٙ٤  ،بك ٣ٔآ٤ض٩ كا ٠أ٧٠ك ٪ستٯ آضٕ» ص٥ٱ٣ ٌل٠ب٢ ؿاؿ

 ٔلؿ٤ـ.  ٔسب٤ٯ ث٧ؿ٤ـ ٩ٔ ثب اسالٞ ث٩ ضـت ٠ؾبٍٜت ٠ٯ ٠سؾل٨ ٥٥ٔـ٘ب٢«  ؿاكٰٟ ٠ٯ

، كس٧ٚ اهلل)ظ( ث٩ ٠سزـ اٜغلاٞ آ٠ـ، ٔسب٤ٯ ٩ٔ ؿك ٤نؿٰٕٯ ٨٧ٔ صٍب  ؿك پٯ ٌل٠ب٢ ٧ٌَ
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ك٦ؿ ا٠ب  ٨ صٍب ثبال ٠ٯاٮ ٧ِٮ ٦ ِـ٫٠بئٯ است٧اك ام ٧ٔ ث٧ؿ٤ـ، ؿٰـ٤ـ٩ٔ كس٧ٚ ؽـا ثب اكاؿ٨

ؿا٤ست٥ـ ص٩ ٥٠ف٧كٰـاكؿ، ثبالٮ ٨٧ٔ كسٱـ ٦ اٰستبؿ، ٤ٙب٪ٯ ث٩ اؼلاي ٔلؿ ٦ آ٤ٙب٨ ثب٤ٙٯ  ١٤ٯ

٦ ثب ا٣ٰ ٤ـا ٩ٔ ؿك آ٢ م٠ب٢ ٠لس٧ٞ ث٧ؿ ؼ٧ائً ٠ؾتًٝ «  ٰبصجبعب٨»ثلآ٦كؿ ٦ ٍ٘ت  سبك ث٥ٝـ ٦

٦ٰـ٤ـ مٰلا ٩ٔ ٩ٔ ٌلٰبؿش كا ض٥ٱـ٤ـ ث٩ س٧ٰص ؿ ِلٰص كا ث٩ س٧ٮ ؽ٧ؿ ٌلاؽ٧ا٤ـ. ٠لؿ٠ٯ

ٔلؿ٤ـ، ا٤ج٧٪ٯ ام ر١مٱت ؿك پبٮ ٨٧ٔ  ٠ٯ ٠م٧١الً ث٩ ٪٥ٙبٞ ؽؽل ٦ ٔبك٪بٮ ٫٠ٟ ص٥ٱ٣ ٌلٰبؿ

٥٠تفل ث٧ؿ٤ـ ٩ٔ ثط٤٧٥ـ ؽجل  صٍب ٘لؿ٪ٟ آ٠ـ٨ ٦ صطٟ ث٩ ص٫ل٨ ا٦ ؿ٦ؽت٩ ٦ ثٯ صجلا٩٤

ام پطت ا٣ٰ  : ا٘ل ث٩ ض١ب ث٧ٰٟٙ س٧اكا٢ ؿض٣١ ؟ پٱب٠جل آوبم ث٩ سؾ٣ ٔلؿ ٦ ٍ٘ت صٱست

 ٥ٔٱـ؟ ٍ٘ت٥ـ: آكٮ ٠ب ت٧ كا ٥٥ٔـ آٰب سؾ٣ ٠لا ثب٦ك ٠ٯ كس٥ـ ٦ ث٩ ض١ب ع٩ٝ١ ٠ٯ ٠ٯ ٨٧ٔ سل

 .ؿا٤ٱٟ كاست٧ٙ ٦ ا٠ٱ٣ ٠ٯ

تلسب٤ٟ ٦  ، ٣٠ ض١ب كا ام لقاة سؾتٯ ٩ٔ ؿك پٱص ك٦ ؿاكٰـ ٠ٯ سپس ٌل٧٠ؿ: ث٥بثلا٣ٰ

ام ٠ٱب٢ ،  ، ثب صـاٮ ضٱؽب٤ٯ . ٪٧٥م ٔالٞ پٱب٠جل ت١بٞ ٤طـ٨ ث٧ؿ ٩ٔ اث٫ٜ٧ت ٥ٟٔ ٠ٯ الالٞ ؽؽل

ِٱٛ ٦ ِبٚ ٌلا٦ا٤ٯ ؿك ٘لٌت ٦ «  ! ثلاٮ ٪١ٱ٣ ٠ب كا ٌلاؽ٧ا٤ـٮ ٤بث٧ؿض٧ٮ»ر١مٱت ٌلٰبؿ مؿ 

، ثب ؽ٥ـ٨  اث٫ٜ٧ت ٪ٟ ٩ٔ ؿك ٠ٱب٢ ر١مٱت ث٧ؿ ؿك ثبم٘طت ر١مٱت ث٩ تـكٰذ ٠تٍلَ ضـ٤ـ

ا٩ٕ٥ٰ ت٧ا٤ست٩ ث٧ؿ ر١مٱت كا ث٫ٟ ثن٤ـ اثلام  ٦ ام ، ل١ُ عسـش كا آضٕبك سلؿ ٦ م٪ل آ٘ٱ٥ٯ

 ٤ٯ ٔلؿ.ضبؿ٠ب

 

 سؤالْاي دسس ًَصدّن

 اٮ ثبلج ضـ ٩ٔ پٱب٠جل ث٩ ؽب٤٭ ا٦ پ٥ب٪٥ـ٨ ض٧ؿ؟ اكِٟ ٩ٔ ث٧ؿ ٦ ص٩ عبؿح٩ .0

 ص٩ ٠ـت پٱب٠جل)ظ( ؿك ؽب٤٭ اكِٟ ٠ب٤ـ ٦ ص٩ م٠ب٤ٯ ام آ٤زب ؽبكد ضـ؟ .5

س٧ك٬ عِزل ص٩ ٌل٠ب٤ٯ ث٩ پٱب٠جل ؿاؿ ٦ ؿك ص٩ سبٜٯ ا٣ٰ ٌل٠ب٢ كا ارلا  ٦93  94آٰبت  .3

 ٔلؿ؟

 م ؿكٰبٌت ٌل٠ب٢ آضٕبك ٔلؿ٢ اسالٞ ص٩ ٔلؿ؟پٱب٠جل)ظ( پس ا .4

 ا٦ٜٱ٣ رٝس٭ ؿل٧ت ل٥ٝٯ پٱب٠جل)ظ( كا ص٩ ٔسٯ ٦ ص٩٤٧ٙ ث٩ ٪ٟ مؿ؟ .5
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  دسس تيستندسس تيستن

 آصاسدٌّذگاى

پس ام آ٩ٕ٤ ععلت ٠غ١ـ)ظ(، كس٧ٚ ؽـا، ؿل٧ت ؽ٧ٰص كا ؿك ٰٓ رٝس٭ كس١ٯ ث٩ 

ؿٰـ آ٤ب٢ كا ث٩  ٯٰبٌت ٦ ٪ل ر١مٱتٯ كا ٩ٔ ٠ ٧٠ِمٱتٯ ٩ٔ ٠ٯؼ٧ك آضٕبك ٦ ل٥ٝٯ ثٱب٢ ٔلؿ، 

آ٠ـ٤ـ ٦ ث٩ ؽلٰـ  ؿك ثبماك لٕٔبؾ ٩ٔ ا٤ج٨٧ ر١مٱت ام ٪٩١ رب ٠ٯ .ٔلؿ ٰٙب٩٤ ؿل٧ت ٠ٯ ؽـاٮ

تب  «ال ا٩ٜ اال اهلل»: ث٧ٙئٱـ  ٍ٘ت كٌت ٦ ثب صـاٮ ث٥ٝـ ٠ٯ ث٧ؿ٤ـ، كا٨ ٠ٯ ٦ ٌل٦ش ٠طى٧ٚ

 كستٙبك ض٧ٰـ.

ٯ كا ؿٰـٰٟ ٩ٔ ث٧ؿٰٟ ر٧ا٤« فٮ ا١ٜزبك»ك٦مٮ ؿك ثبماك  :٧ٰ٘ـ ضؾصٯ ث٥بٞ ؼبكَ ٠ٯ

تب كستٙبك ض٧ٰـ، ٤ب٘ب٨ ٠لؿٮ كا پطت سل ا٣ٰ ر٧ا٢  «ال ا٩ٜ اال اهلل»ث٧ٰٙٱـ  ٧ٰ٘ـ: اٮ ٠لؿٞ ٠ٯ

، ؽ٢٧  ا٤ـاؽت ث٩ ؼ٧كٮ ٩ٔ ام پب٪بٮ آ٢ ر٧ا٢ ثل احل س٥ٗ ٠ٯ ؿٰـٞ ٩ٔ ث٩ ؼلي ا٦ س٥ٗ

:اٮ ٠لؿٞ ا٣ٰ ر٧ا٢ ؿك٦و٧ٙست سؾ٥ص كا ثب٦ك  ٍ٘ت ربكٮ ضـ ٦ آ٢ ٠لؿ س٥ٗ ا٤ـام ٠ٯ

ر٧ا٢ ٠غ١ـ است ٩ٔ ٠لؿٞ كا ث٩  ؟ ٍ٘ت٥ـ ا٣ٰ : ا٣ٰ ر٧ا٢ ٦ آ٢ ٠لؿ ٔٱست ٱـ. پلسٱـ٥ٕ٤ٞ

 . پ٥ـاكؿ ا٦ ؿك٦و٧ٙست ٠ٯ ٥ٔـ ٦ آ٢ ٠لؿ ل٧١ٰص اث٫ٜ٧ت است ٩ٔ ٰٕتبئٯ ؽـا ؿل٧ت ٠ٯ

اش كا ام ثبالٮ ؿ٧ٰاك ث٩  ٘قاضت٥ـ ٦ ؽب٩٤ اش كاعت ١٤ٯ ، پٱب٠جل كا عتٯ ؿك ؽب٩٤ ؿ٪٥ـ٘ب٢ آماك

 كٰؾت٥ـ.  اش ؽبك ٦ ؽبضبْ ٦ مثب٩ٜ ٠ٯ ٔلؿ٤ـ ٦ ٰب ثل ؿك ؽب٩٤ س٥ٗ ثبكا٢ ٠ٯ تال٦ت ِلآ٢ ٪٥ٙبٞ

ك٦ؿ  ، م٤ٯ ؽبك٦ ؽبضبْ ؿك ثىٛ ٘لٌت٩ ٦ ؿمؿا٩٤ كا٨ ٠ٯ ؿٰـ ٩ٔ ضت ٪٥ٙبٞ ٘ب٨ ٠ٯ ،ؽـٰز٩

٘لٰنؿ، ا٣ٰ م٢ ٔسٯ رن  كٰنؿ ٦ ٠ٯ ٠ٯ )ظ(٦ آ٤ض٩ كا ؿكثىٛ ؿاكؿ، ثل ؿك ؽب٩٤ كس٧ٚ اهلل

، آماك ؽب٤ـا٢ اث٫ٜ٧ت آ٤ض٥ب٢ ثبال ٘لٌت ٩ٔ ؽـاٮ ٠تمبٚ آ٤ب٢ كا ٤ج٧ؿ ر١ٱٛ ٪١سل اث٫ٜ٧تٞ اُ

 ٔلؿ:  ام ِلآ٢ ص٥ٱ٣ سلم٤ص ٬ ٠ٓسٓـؿك س٧ك

* ٠بٚ ٦ حل٦تٯ ٩ٔ ث٩ ؿست آ٦كؿ ا٦ كا س٧ؿ ٤جؾطـ * ثن٦ؿٮ  ثلٰـ٨ ثبؿ ؿ٦ؿست اث٫ٜ٧ت

٦اكؿ آتطٯ پلضم٩ٝ ض٧ؿ * ٦ ٪١سلش ٤ٱن ؿاؽٛ آتص ض٧ؿ ؿك عبٜٱ٩ٕ ٪ٱنٞ ثل پطت ؽ٧ؿ 

 .  ثل ٘لؿ٤ص ؼ٥بثٯ امٜٱً ؽل٠بستؿاكؿ ٦ 

 پيشٌْادّا

٠طلٔب٢ ٩ٕ٠ ٩ٔ ؿل٧ت آضٕبك ٠غ١ـ كا ضب٪ـ ث٧ؿ٤ـ ٤نؿ ل٧١ٰص اث٧ؼبٜت آ٠ـ٨ ٦ ث٩ ا٦ 
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٥ٔـ،  ؽ٧ا٤ـ ٦ ث٩ ؽـاٰب٢ ٠ب ثـ٧٘ئٯ ٠ٯ اث٧ؼبٜت ثلاؿكماؿ٨ ات ٠ب كا ثٯ ؽلؿ ٠ٯ ٍ٘ت٥ـ: اٮ

، ا٦ كا ثل ا٣ٰ  ، ا٘ل ٌّل ٦ ٤بؿا٤ٯ ستٔطب٤ـ٨ ٦ ؿك ٠ٱب٢ ٠ب تٍل٩ِ ا٤ـاؽت٩ ا ر٧ا٤ب٢ ٠ب كا ث٩ تجب٪ٯ

٥ٔٱٟ تب ام ٪٩١ ٠ب حل٦ت٥١ـتل ٘لؿؿ ٦ ٪ل ؿؽتلٮ ام  ر١ك ٠ٯ ٔبك ٦اؿاضت٩ ثلاٮ ا٦ ا٧٠اٚ ثسٱبكٮ

، پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ: ٣٠ ام  ،اث٧ؼبٜت ٠برلا كا ث٩ پٱب٠جل ٍ٘ت ٥ٔٱٟ ِلٰص كا ٩ٔ ثؾ٧ا٪ـ ٪١سل ا٦ ٠ٯ

. اث٧ؼبٜت سؾ٣ پٱب٠جل كا ث٩  ا٦سلپٱضٯ ٥ٟٔت٧ا٤ٟ ام ٌل٠ب٢  رب٤ت ؽـا٤٦ـ ٠أ٧٠ك ٪ستٟ ٦ ١٤ٯ

ت٧ سل٦ك ٠ب٪ستٯ ٠غ١ـ كا ؿك اؽتٱبك ٠ب ثٙقاك «٠طلٔب٢ ٘ناكش ٔلؿ، آ٤ب٢ ث٩ اث٧ؼبٜت ٍ٘ت٥ـ: 

٦ ث٩ آ٫٤ب ص٥ٱ٣ ٔلؿ كؿ  كا ضب٢اث٧ؼبٜت پٱط٫٥بؿ«  ، آ٤ٙب٨ ت٧ ثل ٠ب ع٠٧ٕت ٣ٔ تب ا٦ كا ثٕطٱٟ

 پبسؼ ؿاؿ:

٥ٔٱٟ ٦ ؿك ا٣ٰ كا٨ ام ٌلم٤ـا٢ ٦ ثستٙب١٤ب٢  ٯ٠ب ام ٠غ١ـ تب سل عـ ٔطت٩ ضـ٢ ٰبكٮ ٠

 .  پ٧ضٱٟ صط١١ٯ

 

 تيستنسؤالْاي دسس 

٪ل ٔـاٞ ص٩٤٧ٙ  ٔلؿ٤ـ؟ ١٫٠تل٣ٰ آماك ؿ٪٥ـ٘ب٢ پٱب٠جل ص٩ ٔسب٤ٯ ث٧ؿ٤ـ ٦ ص٩ ٠ٯ .0

 ٔلؿ٤ـ؟ افٰت ٠ٯ

ثلاٮ ٠لؿٞ « ا١ٜزبك فٮ»٦ « لٕبؾ»پٱب٠جل)ظ( ؿل٧ت ص٩٤٧ٙ ثلاٮ ٠لؿٞ ؿك ثبماك٪بٮ  .5

 ٔلؿ؟ ثٱب٢ ٠ٯ

 ٔلؿ٤ـ؟ ٘قاضت٥ـ؟ ص٩ ٠ٯ اش آس٧ؿ٨ ٠ٯ ماكؿ٪٥ـ٘ب٢ پٱب٠جل ا٦ كا ؿك ؽب٩٤آٰب آ .3

 ؽـا٤٦ـ ؿك س٧ك٬ ٠ٓسـ ص٩ ٔسٯ كا ٦ ص٩٤٧ٙ سلم٤ص ٔلؿ٨ است؟ .4

ثلاٮ ر٧ٝ٘ٱلٮ ام ؿل٧ت آضٕبك پٱب٠جل ص٩ ث٧ؿ؟ ث٩ أث٧ؼبٜت ٠طلٔب٢  ٪بٮپٱط٫٥بؿ .5

 ص٩ ث٧ؿ؟٦ أث٧ؼبٜت پبسؼ پٱب٠جل 
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  تيست ٍ يىنتيست ٍ يىندسس دسس 

  تِ اسالم دعَت خَيشاى ًضديه

ام س٧ٮ ؽـا٤٦ـٌل٠ب٤ٯ كاؿكٰبٌت ٔلؿ ٩ٔ  )ظ(ؿك ٪١ب٢ سبٚ س٧ٞ ثمخت ث٧ؿ ٩ٔ پٱب٠جل

،  ؿك پٯ ؿكٰبٌت ا٣ٰ ٌل٠ب٢.«  ٤نؿٰٓ ؽ٧ؿ كا ثٱٟ ؿ٨ ٦ آ٤ب٢ كا ث٩ اسالٞ ؿل٧ت ٣ٔ ؽ٧ٰطب٢»

لجـا١ٜؽٝت ٰم٥ٯ ل٧١٪ب ٦ ل٧١ماؿ٘ب٢ كا ث٩ ؽب٩٤ اث٧ؼبٜت ثلاٮ ٫٤بك  پٱب٠جل، ٪٩١ ٌلم٤ـا٢

٩ٔ ؿك آ٤ن٠ب٢ ٧٤ر٧ا٤ٯ سٱنؿ٨ سب٩ٜ ث٧ؿ ؿست٧ك ؿاؿ ثلاٮ اٰطب٢ ثب كا٢  )ق( لؿ ٦ ث٩ لٝٯؿل٧ت ٔ

، وقائٯ ت٫ٱ٫ٕلؿ٨ ٦ ثب س٩ ٔٱ٧ٝ ضٱل ث٩ ٤نؿ آ٫٤ب ثٱب٦كؿ ا٣ٰ وقا ؿك  ٘لٞ ٥٘ـٞ ٧٘759س٥ٍـٮ ٦ 

ٌل٪٥ٗ آ٤ل٦م للة رب٪ٝٯ ثلاٮ ٰٓ ٤ٍل ٪ٟ ٟٔ ث٧ؿ،٪٥ٙبٞ ٠ٱ١٫ب٤ٯ ٌلا كسٱـ ٦ آ٫٤ب ؿ٨ ٤ٍل 

ضـ٤ـ، ٘ل٨٦ ا٦ٚ ٩ٔ ٦اكؿ ضـ٤ـ، ص٢٧ وقا كا ؿٰـ٤ـؽ٥ـٰـ٤ـ ٦ ٍ٘ت٥ـ اٮ  اكؿ ٠ٯؿ٨ ٤ٍل ٦

ٌل٧٠ؿ: ٤بٞ ؽـا كاثجلٰـ ٦  )ظ(٥ٔـ! پٱب٠جل ٠غ١ـ ا٣ٰ وقا ثلاٮ ٰٓ ٤ٍل ٪ٟ ٍٔبٰت ١٤ٯ

ضـ٤ـ  ؽ٧كؿ٤ـ ٦ سٱل ٠ٯ آ٠ـ٤ـ ٦ ٠ٯ ٠طى٧ٚ ؽ٧كؿ٢ ض٧ٰـ ٪١ض٥ب٢ ٘ل٨٦ ٘ل٨٦ ٠ٯ

ث٥بٞ ؽـا ثٱبضب٠ٱـ، ٪١ٙٯ ضٱل كا ٧٤ضٱـ٤ـ ٦  :تپٱب٠جل ـلي ضٱل كا ث٩ آ٫٤ب ؿاؿ ٦ ٍ٘ سپس

٠غ١ـ ض١ب كا  :اٮ ثل كاستٯ ؿل٧ت پٱب٠جل ث٧ؿ ا٠ب اث٫ٜ٧ت ٍ٘ت ٠مزن٨ سٱلاة ضـ٤ـ ٦ ا٣ٰ

ؽـا كا »:  پٱب٠جل، ثلاٰب٤زبٞ ٌل٠ب٢ ا٫ٜٯ ثپب ؽبست ٦ ص٥ٱ٣ سؾ٣ ٍ٘تاست. سغل ٔلؿ٨ 

٥ٟٔ ٦ ٧٘ا٪ٯ  ثل ا٦ ت٧ٔٛ ٠ٯ آ٦كٞ ٦ ؼٝجٟ ٦ ث٩ ا٦ا١ٰب٢ ٠ٯ ٥ٟٔ ٦ ام ا٦ ٰبكٮ ٠ٯ ستبٰص ٠ٯ

، ثـا٤ٱـ ٩ٔ  ٤ـاكؿ، اٮ ؽ٧ٰطب٢ ٣٠ ، ا٦ ٰٙب٩٤ است ٦ ضلٰٕٯ ؿ٪ٟ ٩ٔ رن ا٦ ٠مج٧ؿٮ ٤ٱست ٠ٯ

٤ٱست ٣٠ كس٧ٚ ؽـا  ٧ٰ٘ـ، ِسٟ ثؾـائٯ ٩ٔ رن ا٦ ٠مج٧ؿٮ پٱطل٦، ث٩ ا٪ٝص ؿك٦ن ١٤ٯ

ـ ؽ٧اثٱ ٠ٯ ، ِسٟ ث٩ ؽـا ٪١ب٩٤٧ٙ٤ ٩ٔ ثس٧ٮ ض١ب ؽص٧صبً ٦ ث٩ س٧ٮ ٪٩١ ٠لؿٞ ٪ستٟ

٠غبسج٩ ٦  اٰـ ض٧ٰـ ٦ ث٩ آ٤ض٩ ا٤زبٞ ؿاؿ٨ ض٧ٰـ ثلا٤ٙٱؾت٩ ٠ٯ ٠ٱلٰـ ٦ ٪١ب٩٤٧ٙ٤ ٩ٔ ثٱـاك ٠ٯ ٠ٯ

، ام ربثلؽبست  اث٫ٜ٧ت«  ض٧ٰـ ٦ پبٰب٢ ٔبك، ث٫طت ٰب ؿ٦مػ ٪١ٱطٙٯ است ثبمؽ٧است ٠ٯ

٦ٍ٘ت اٮ ٌلم٤ـا٢ لجـا١ٜؽٝت ث٩ ا٣ٰ عل٫ٌب ٧٘ش ٤ـ٪ٱـ ٦ پٱص ام آ٩ٕ٤ ؿٰٙلا٢ ر٧ٝ ٠غ١ـ 

ض١ب ؽ٧ؿ ر٧ٝ ا٦ كا ثٙٱلٰـ ٦ ؿك ٠ّبثٛ ا٦ ثبٰستٱـ، اث٧ؼبٜت ٩ٔ تب آ٢ م٠ب٢ آكاٞ  ،كا ثٙٱل٤ـ

، ث٩ ؽـا  ث٥طٱ٣ !، اٮ ٥٤ٗ ؽب٤ـا٢ : اٮ اث٫ٜ٧ت ٤طست٩ ث٧ؿ، ثلآضٍت ٦ ثبٌلٰبؿ ؽطٟ آ٧ٜؿ ٍ٘ت

٪ل٘ب٨ ؽ٧استٯ ث٩  !اٰٟ ٦ ا٦ كاٰبكٮ ؽ٧ا٪ٱٟ ٔلؿ، اٮ پسل ثلاؿكٞ ِسٟ ٠ب ثلاٮ ٰبكٮ ا٦ آ٠بؿ٨
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 .  ٠سٝظ ض٧ٰٟ ٦ ٪١لا٨ ت٧ ثٱل٢٦ آئٱٟ ، ث٩ ٠ب الال٢ ٣ٔ تب ٘بكت ؿل٧ت ٥ٔٯس٧ٮ پل٦كؿ

 دٍهيي ًشست خَيشاى

ثمـ ام آ٩ٕ٤ ٠زٝس ؽ٧ٰطب٢ ٤نؿٰٓ ؽ٧ؿ كا ثٱٟ ؿ٪ـ،  تبپٱب٠جل ٌل٠ب٢ ٰبٌت٩ ث٧ؿ  ام آ٤زب ٩ٔ

لٝٯ رب٢ ا٣ٰ ٠لؿ ثب سؾ٥ب٤ٯ ٩ٔ »ك٦م ؿٰٙلث٩ لٝٯ ث٣ اثٱؽبٜت ٌل٧٠ؿ: ك٦م ا٦ٚ ث٫ٟ ؽ٧كؿ، 

. ثبك ؿٰٙل ٪١ب٢ ٠ّـاك  ٱ١٫ب٤ب٢ كا ٠تٍلَ ٔلؿ ٦ ٤ٙقاضت ثبآ٤ب٢ ت١بٞ سؾ٥ٟ كا ث٧ٍٰٟٙ٘ت ٠

ثلاٮ ك٦م ثمـ ٠زـؿاً آ٤ب٢ كا ؿل٧ت )ق( لٝٯ«.  ؽ٧كاْ ت٫ٱ٩ ٣ٔ ٦ ام آ٤ب٢ ؿ٦ثبك٨ ؿل٧ت ٣ٔ

٪٧٥م ٠زٝس  .تٕلاك ضـ ٯ آ٠بؿ٨ ٔلؿ ٦ ٠مزن٨ ك٦م ِجٰٛقاؤلؿ ٦ ث٩ ٪١ب٢ تلتٱت ك٦م ِجٛ 

س٧ٮ  : اٮ ٌلم٤ـا٢ لجـا١ٜؽٝت ؽـا٤٦ـ ٠لا ث٩ پٱب٠جل ثلؽبست ٦ ٍ٘ت٩ ٔث٫ٟ ٤ؾ٧كؿ٨ ث٧ؿ 

،  ٠لؿٞ ث٧ٰژ٨ ث٩ س٧ٮ ض١ب ٌلستبؿ٨ است ٦ ٍ٘ت٩ است ٩ٔ ؽ٧ٰطب٢ ٤نؿٰٓ ؽ٧ؿ كا ثٱٟ ؿ٨ ٭٪١

اٮ ٩ٔ ثسٱبك ثل مثب٢ سجٓ ٦ ٌلؿاٮ ِٱب٠ت ؿك عسبة ؽـا٤٦ـ ثسٱبك  ض١ب كا ث٩ ٩١ٝٔ ٣٠

ٌل٠ب٤ل٦اٮ للة ٦ وٱل للة  ،بؿ ث٩ ا٣ٰ ؿ٦ ٩١ٝٔ، ض١ب ثب التّ ٥ٟٔ ٠ٯ س٥ٙٱ٣ است ؿل٧ت

ض٧ٰـ ٦ ام  ٔلؿ ٦ ثب ا٣ٰ ؿ٦ ٩١ٝٔ ٦اكؿ ث٫طت ٠ٯ ؽ٧ا٪٥ـ ؽ٧ا٪ٱـ ضـ ٦ ٠ٝت٫ب ام ض١ب پٱل٦ٮ

، آٰب ٔسٯ ٪ست  ٰبثٱـ، آ٢ ؿ٦ ٩١ٝٔ الا٩ٜ االاهلل ٦ ٠غ١ـ كس٧ٚ اهلل است آتص ر٥٫ٟ ٤زبت ٠ٯ

تب پس ام٣٠ رب٤طٱ٣ ٣٠ ٦ ٦صٯ ٣٠ ٩ٔ ثب ٣٠ ثلاؿكٮ ٥ٔـ ٦ ام ؿ٣ٰ ٣٠ پطتٱجب٤ٯ ١٤بٰـ 

 ثبضـ؟

، ٤ب٫٘ب٢ لٝٯ ث٣ اثٱؽبٜت ٩ٔ ٧ٔصٕتل٣ٰ آ٫٤ب ث٧ؿ  س٧ٕت س٥ٙٱ٥ٯ ٠زٝس كا ٌلا٘لٌت

 :  ثلؽبست ٦ٍ٘ت

 . ، ا٦ ٤طست ث٩ ا٦ ٌل٧٠ؿ ٩ٔ ث٥طٱ٣ )ظ(ؽـا ، كس٧ٚ ٥ٟٔ اٮ كس٧ٚ ؽـا! ٣٠ تلا ٰبكٮ ٠ٯ

، پٱب٠جل  ٥ٟٔ : ٣٠ تلا ٰبكٮ ٠ٯ ٍ٘ت ثبك ؿ٦ٞ پٱب٠جلٍ٘تبكؽ٧ؿ كا تٕلاك ٔلؿ، ثبم لٝٯ ثلؽبست ٦

ثلاٮ ثبكس٧ٞ عبظلا٢ كا ؿل٧ت ث٩ اسالٞ ٔلؿ، ٪ٱضٱٓ ام عبظلا٢ ث٩ ؿل٧ت  .ٌل٧٠ؿ ث٥طٱ٣

،  ٥ٟٔ : ٣٠ تلاٰبكٮ ٠ٯ ٩ٔ ثلاٮ ثبك س٧ٞ ٤ٱن ثلؽبست ٦ ٍ٘ت پٱب٠جل پبسؼ ٠خجت ٤ـاؿ٤ـ رن لٝٯ

، سؾ٥ب٢  رب٤طٱ٣ ٣٠ ثل ض١بست ا٦ ٦صٯ ٦»ٌل٧٠ؿ:  ، پٱب٠جل ث٩ لٝٯ اضبك٨ ٔلؿ ٦ ؿك ا٣ٰ ٪٥ٙبٞ

 «ا٦ كا ٧٘ش ؿ٪ٱـ ٦ ام ا٦ اؼبلت ٥ٔٱـ.

، اث٫ٜ٧ت  ٍ٘ت عبظلا٢ ام ٠زٝس ثلؽبست٥ـ ؿك عبٜٱ٩ٕ ٪ل ٔسٯ سؾ٥ٯ ؿك ٧٠كؿ پٱب٠جل ٠ٯ

٠غ١ـ، پسلت لٝٯ كا ثنكٖ ت٧ ِلاك ؿاؿ٨ : » اث٧ؼبٜت ٔلؿ ٦ ثب عبٜت ت١سؾل ث٩ ا٦ ٍ٘ت ك٦ ث٩
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 «. ٦ ؿست٧ك ؿاؿ٨ ام ا٦پٱل٦ٮ ٥ٔٯ

ث٩ سل٧٤ضت ؿ٦ ثلاؿك ٩ٔ ٪ل ؿ٦ ل٧١ٮ پٱب٠جل ٤ٱن ث٧ؿ٤ـ ٰم٥ٯ اث٫ٜ٧ت ٦  !آ٧٠ما٢ لنٰن ا٤صؿ

، ام پٱب٠جل ٦ كسبٜت ا٦ ؿٌبق ٔلؿ ٦ ؿٰٙل آ٤ّـك  ؿِت ٥ٔٱـ ٩ٔ ٰٕٯ تب پبٮ رب٢ؽ٧ة  اث٧ؼبٜت

اٮ كا ثل لٝٱ٩ ا٦ ٌل٦ ٌلستبؿ. ام ؽـا٤٦ـ  ثب پٱب٠جل ٠ؾبٍٜت ٔلؿ تبؽـا٤٦ـ ؿك ِلآ٢ س٧ك٨

 ٩ٔ ٪٩١ ٠ب كا ث٩ كا٨ كاست٫ـاٰت ٥ٔـ.  ؽ٧ا٪ٱٟ ٠ٯ

 

 تيست ٍ يىنسؤالْاي دسس 

ث٩  ٤نؿٰٕص ثب ؿكٰبٌت ص٩ ٌل٠ب٤ٯ ام س٧ٮ ؽـا٤٦ـ، پٱب٠جل ٠ب٧٠ك ث٩ ؿل٧ت ؽ٧ٰطب٢ .0

 اسالٞ ضـ؟ 

 ثلاٮ پقٰلائٯ ؿك رٝس٩ ؽ٧ٰطب٤ص ؿاؿ؟ )ق(ص٩ ؿست٧كٮ كا ث٩ لٝٯ )ظ(پٱب٠جل .5

 بٮ پٱب٠جل ث٧ؿ اتٍبَ اٌتبؿ؟اٮ ٩ٔ عبٔٯ ام ؿكستٯ اؿل ؿك ا٣ٰ رٝس٩ ص٩ ٠مزن٨ .3

 ؟ ثلؽ٧كؿ ٍٔبك ؿك ا٦ٜٱ٣ رٝس٩ ص٩ ث٧ؿ؟ اث٫ٜ٧ت ص٩ ٍ٘ت .4

 ؿك رٝس٩ ؿ٦ٞ ؽ٧ٰطب٤ص كا ص٩٤٧ٙ ؿل٧ت ٔلؿ؟ )ظ(پٱب٠جل .5

 رٝس٩ ٌب٠ٱٝٯ ص٩ ٌل٧٠ؿ؟ ؿ٠٦ٱ٣ ؿك )ق(پس ام ا١ٰب٢ آ٦كؿ٢ ععلت لٝٯ )ظ(پٱب٠جل .6

 ث٧ؿ؟سؾ٣ اث٫ٜ٧ت ثب ثلاؿكش اث٧ؼبٜت ؿك پبٰب٢ ؿ٠٦ٱ٣ رٝس٩ ٌب٠ٱٝٯ ص٩  .7
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  تيست ٍ دٍمتيست ٍ دٍمدسس دسس 

 آصاسّا ٍ حوايتْا

ؿك عبٜٱ٩ٕ ٜجبس ٠لتت  )ظ(ك٦م٪بٮ ا٦ٜٯ ث٧ؿ ٩ٔ ؿل٧ت ث٩ اسالٞ آضٕبك ضـ٨ ث٧ؿ، پٱب٠جل

 .، ٥ٔبك ؽب٩٤ ؽـا آ٠ـ ثلاٮ لجبؿت ٦ ؿل٧ت ٠لؿٞ ث٩ اسالٞ ،ؼجُ ٠م٧١ٚ ،پ٧ضٱـ٨ ث٧ؿ ٦ پبٔٱن٨

٤ـ، ـل ؿك سزـ٨ ث٧ؿ ثل سل ا٦ ا٠٥ٌٕطلٔب٢ ٔٱ٩٥ ت٧م،ض١ٕج٩ ضتلٮ كا ثلؿاضت٩ ٦ آ٤ٙب٨ ٩ٔ پٱب٠ج

! اكمش ٦ ٧٠ِمٱت ٠لا ؿك ٤نؿ ؽ٧ؿ ص٩٤٧ٙ  : ل٧١رب٢ ا٦ ٍ٘ت پٱب٠جل ٤نؿ ل٧١ٰص آ٠ـ ٦ ث٩

 ؟  ثٱ٥ٯ ٠ٯ

؟ پٱب٠جل ٠برلاٮ ٘ستبؽٯ ٦ ثٯ اؿثٯ ٠طلٔب٢ ٦  : اٮ ثلاؿكماؿ٨ ٠ٙل ص٩ ضـ٨ اث٧ؼبٜت ٍ٘ت

١طٱل ث٩ ؿست ٘لٌت ٦ ث٩ ع١ن٨ آماك آ٤ب٢ كاثٱب٢ ٔلؿ. اث٧ؼبٜت ثلاؿكش ع١ن٨ كا ؼٝجٱـ ٦ ض

س٩ ٤ٍلٮ ٤نؿ ٠طلٔب٢ ٩ٔ ؿك  )ظ(، آ٤ٙب٨ اث٧ؼبٜت ثب ع١ن٨ ٦ پٱب٠جل«ض١ٕج٩ كاثلؿاك»ٌل٧٠ؿ: 

٥ٔبك ٔمج٩ ٤طست٩ ث٧ؿ٤ـ آ٠ـ٤ـ،٠طلٔب٢ آحبك ؽطٟ كا ثل ص٫ل٨ اث٧ؼبٜت ؿٰـ٤ـ، اث٧ؼبٜت ث٩ 

ت١بٞ سجٱٛ ٰٓ ث٩ ، ع١ن٨ ثب رلأت « ٠طلٔب٢ ث١بٚ ض١ٕج٩ كا ثل سجٱٛ ٪٩١ ا٣ٰ: » ع١ن٨ ٍ٘ت

: ا٣ٰ است اكمش ٦  پٱب٠جل ٔلؿ ٦ ٍ٘ت ، آ٧ٜؿ٨ ٔلؿ، آ٤ٙب٨ اث٧ؼبٜت ك٦ ث٩ ٰٓ آ٤ب٢ كا ثب ض١ٕج٩

 ٧٠ِمٱت ت٧ ؿك ٤نؿ ٠ب.

ٔلؿ، اث٧ ر٫ٛ ٤نؿ ا٦  ك٦مٮ پٱب٠جل ثل س٫ٙ٥بٮ ٨٧ٔ صٍب ٤طست٩ ث٧ؿ ٦ ؽب٩٤ ؽـا كا ٤فبك٨ ٠ٯ

٦ ٤بسنا ٍ٘ت ٦ ا٪ب٤ت ٔلؿ. ص٥ـ ٤ٍل ام  ؿض٥بٞ ؿاؿ )ظ(ت٧ا٤ست ث٩ پٱب٠جل آ٤زب ٩ٔ ٠ٯ آ٠ـ ٦ تب

٠س١ٝب٫٤ب ٩ٔ ضب٪ـا٣ٰ ٘ستبؽٯ ث٧ؿ٤ـ، ؽ٧است٥ـ ثب اث٧ر٫ٛ ثلؽ٧كؿ ٥٥ٔـ ا٠ب اربم٨ ٤ـاؿ، ؿك آ٢ 

٠ـاكا ث٧ؿ، ٪٥ٙبٞ لصل ٌلا كسٱـ، ل٧١ٮ پٱب٠جل، ع١ن٨ ؿك عبٜٱ٩ٕ  ٠أ٧٠ك ث٩ )ظ(م٠ب٢ پٱب٠جل

، ؿ٦ا٢ ث٩  طت ضؾصٯ ؽ٧ؿ كا ؿ٦ا٢ام ضٕبك ثبم٠ٯ ٘ س٧اك ثل است ث٧ؿ، ثب ٤طبغ ٦ ضبؿ٠ب٤ٯ

 . ع١ن٨ ٍ٘ت ا٦ كسب٤ٱـ ٦ رلٰب٢ ٘ستبؽٯ اث٧ر٫ٛ كا ثب ٤بكاعتٯ ث٩

ع١ن٨ ٩ٔ ر٧ا١٤لؿٮ كضٱـ ٦ ؿال٦ك ث٧ؿ ام ا٣ٰ ؽجل ثل آضٍت ٦ ٰٕسل٨ ث٩ ٠سزـ اٜغلاٞ 

، ا٦ ؿك ر١ك ثنك٘ب٢ ِجٱ٩ٝ ث٥ٯ ٠ؾن٦ٞ ٤طست٩ ث٧ؿ ٦ ث٩ ثٱ٧٫ؿ٨  اث٧ر٫ٛ سلان ٘لٌت كٌت ٦ ام

ث٧ؿ ر١مطب٢ كا ضٕبٌت ٦ تب ٤نؿ اث٧ر٫ٛ پٱص كٌت  ٣ع١ن٨ ٩ٔ ؽط١ٙٱ ى٧ٚ ث٧ؿ،٧٘ئٯ ٠ط

 :  ، ٠سٝػ ث٧ؿ ث٩ ا٦ ٍ٘ت ثل اث٧ر٫ٛ ٤طست٩  ٦ ؿك عبٜٱ٩ٕ ثب ِب٠ت كضٱـش
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 !  اٮ ٨ؿاؿؿض٥بٞ كا اٮ ٦ ثلاؿكماؿ٨ لنٰنٞ ٠غ١ـ  اٞ ا٠ل٦م ٘ستبؽٯ ٔلؿ٨ ض٥ٱـ٨

ؽب٧٠ش ث٧ؿ. ؿٰٙلا٢ ٪ٟ  اث٧ر٫ٛ ٩ٔ ام ٪ٱجت ع١ن٨ ث٩ ٦عطت اٌتبؿ٨ ث٧ؿ ٪١ض٥ب٢

، ١ٔب٢ س٥ٙٱ٥ص كا ثبال ثلؿ ٦ ثب ٰٓ علٔت ٤ٱل٥٠٦ـ  ٔلؿ٤ـ، ع١ن٨ ٦عطت مؿ٨ ث٩ ا٤٦ٙب٨ ٠ٯ

اث٧ر٫ٛ ٠ىل٦ك، سلش ضٕست ٦ ؿك ثلاثل ؿٰٙلا٢ ٧ٔصٓ ضـ ٦  آ٤لا ثل سل اث٧ ر٫ٛ ٧ٔثٱـ،

٨ ث٩ آ٘ب٨ ثبضٱـ ٩ٔ ع١ن» :ع١ن٨ ثب صـائٯ كسب ٍ٘ت ٘ب٨ رلأت ٪ٱض٩٤٧ٙ پبسؾٯ كا ٤ـاضت آ٢

٘ل٦٪ٯ ام ٠لؿا٢ « ؿٌبق ؽ٧ا٪ـ ٔلؿ. ععلت كس٧ٚ اهلل ا١ٰب٢ آ٦كؿ٨ است ٦ ام ا٣ٰ پس ام ا٦

ا٦ كا ك٪ب ٥ٔٱـ ٣٠ ث٩  : ٍ٘ت ِجٱ٩ٝ ث٥ٯ ٠ؾن٦ٞ ؽ٧است٥ـ ٩ٔ اث٧ر٫ٛ كا ٰبكٮ ٥٥ٔـ، ا٠ب اث٧ر٫ٛ

 .  اش ٤بسنا ٍ٘تٟ ؿك عبٜٱ٩ٕ ع١ن٨ ث٩ ا٦ ا١ٰب٢ آ٦كؿ٨ است ثلاؿكماؿ٨

ٰت٫بٮ آضٕبك اث٧ؼبٜت ام پٱب٠جل ؿٰٙل رلأت آماك ٘ستبؽب٩٤ پٱب٠جل ٠طلٔٱ٣ ٩ٕ٠ ثؾبؼل ع١ب

، ٘ل٦٪ٯ ام ٧ٔؿٔب٢ كا ٌلٰت ؿاؿ٤ـ تب پٱب٠جل كا س٥ٙجبكا٢  كا٤ـاضت٥ـ ا٠ب ثمـ ام ٠لٖ اث٧ؼبٜت

س٧ٮ ا٦ ثلٰن٤ـ پٱب٠جل ثب ت٧ر٩ ث٩ ا٩ٕ٥ٰ آ٤ب٢ ٧ٔؿْ ث٧ؿ٤ـ ٦ لٝٯ ؿك س٣  ٥٥ٔـ ٦ ؽبْ ث٩

ث٩ پٱب٠جل  )ق(ؼ٧ك ٥٠بست ام آ٫٤ب ر٧ٝ٘ٱلٮ ٥ٔـ لٝٯ ب ث٩ر٧ا٤ٯ ث٧ؿ، ا٦ كا ٠أ٧٠ك ٔلؿ ت

، لٝٯ كا  پٱب٠جل ٪٥ٙبٞ ؽل٦د ام ؽب٩٤« ٪٥ٙب٠ٱ٩ٕ ام ؽب٩٤ ثٱل٢٦ ٠ٱل٦ٮ ٠لا ٤ٱن ثبؽ٧ؿ ثجل:» ٍ٘ت

ث٩  )ق(پٱب٠جل س٥ٗ ا٤ـاؽت٥ـ لٝٯ ل٦ك ث٩ س٧ٮ٠ى٪١لا٨ ؽ٧ؿ ٧١٤ؿ ـ ٧ٔؿٔب٢ ٌلٰت ؽ٧كؿ٨ ٦ 

ٔلؿ٤ـ ٤نؿ پـكا٢  ؿاؿ، ٧ٔؿٔب٢ ؿك عبٜٱ٫ٕٙل٩ٰ ٠ٯس٧ٮ ٧ٔؿٔب٢ رست ٦ ٧ٔؿٔب٢ كا ٧٘ض١بٜٯ 

 ر٧ٝ٘ٱلٮ ضـ. ضٕبٰت ٔلؿ٤ـ ٦ ث٩ ا٣ٰ تلتٱت ام آماك ٧ٔؿٔب٢ )ق(ؽ٧ؿ ثبم٘طت٥ـ ٦ ام لٝٯ

 

 تيست ٍ دٍّمسؤالْاي دسس 

 ـ ؿ٦ ٩٤٧١٤ ام آماك٪بٮ ٠طلٔب٢ كا ٤سجت ث٩ پٱب٠جل ث٧٥ٰسٱـ؟ 0

 ث٧٥ٰسٱـ؟٪بٮ ا٤زبٞ ضـ٨ ام پٱب٠جل كا  ـ ؿ٦ ٩٤٧١٤ ام ع١بٰت 5

 ـ ١٫٠تل٣ٰ عب٠ٱب٢ پٱب٠جل ص٩ ٔسب٤ٯ ث٧ؿ٤ـ؟ 3
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  تيست ٍ سَمتيست ٍ سَمدسس دسس 

  شىٌجِ تي پٌاّاى

 ـ ياسش ٍ سويِّ: 2ٍ 1

ن٦ٞ ث٧ؿ، ا٦ م٤ـ٘ٯ سؾت ٦ ٠طّت ثبكٮ كا ؿاضت ٦ ؿك ؾ٠ ث٥ٯ ٭س١ٱ٩ ٥ٔٱن كئٱس ِجٱٝ

٨ امؿ٦اد ٔلؿ٨ ٦ ؿاكاٮ ٌلم٤ـا٤ٯ ضـ« ٰبسل»س٥ٱ٣ ر٧ا٤ٱج٩ ؿست٧ك صبعجص ثب ضؾصٯ ث٥بٞ 

ٰم٥ٯ سبٚ  )ظ(ل١بك است ٩ٔ ؿك ٪١ب٤سبٚ ٦الؿت ععلت ٠غ١ـ ث٧ؿ، ٤بٞ ٰٕٯ ام ٌلم٤ـا٤ص

اٮ ثب پٱب٠جل ٦ ٠س١ٝب٤ب٢  ٩ٔ ٜزبرت ٦ ؿض٥١ٯ ٧ٌَ اٜمبؿ٨ لبٞ اٍٜٱٛ ث٩ ؿ٤ٱب آ٠ـ٨ است اث٧ر٫ٛ

ؿا٤ٟ آ٤ض٩  ٠ٯ»:  ٍ٘ت ام ِجٱ٩ٝ ث٥ٯ ا٠ٱ٩ است ٠ٯ ، ا٦ ٩ٔ ؿاكؿ رب٤طٱ٣ كئٱس ٪١ٱ٣ ِجٱ٩ٝ است

، ا٠ب ٠ب ؿك ٪٩١ ٔبك٪بثب ؼب٩ٍٰ ث٥ٯ ٪بضٟ ثلاثلٮ ؿاضتٱٟ ٦  ٧ٰ٘ـ كاست ٦ عُ است ٠غ١ـ ٠ٯ

ت٧ا٤ٱٟ  ، عبال ص٩٤٧ٙ ٠ٯ ثلؽبست كٌتٱٟ تب ا٩ٕ٥ٰ ام ٠ٱب٢ آ٤ب٢ پٱب٠جلٮ ضب٩٤ ث٩ ضب٩٤ ٪ٟ پٱص ٠ٯ

اٰٟ؟ ٩٤ ٣٠ ٪ل٘ن  اٌتبؿ٨ ت٧ا٤ٱٟ ثپقٰلٰٟ ٩ٔ ام ث٥ٯ ٪بضٟ لّت ؟ ٰب ص٩٤٧ٙ ٠ٯ ثب آ٤ب٢ كِبثت ٥ٔٱٟ

 .« ٥ٟٔ آ٦كٞ ٦ ا٦ كا تصـُٰ ١٤ٯ ٠غ١ـ ا١ٰب٢ ١٤ٯ ث٩

، ل١بك ٦ لجـاهلل( اسالٞ ؽ٧ؿ كا آضٕبك سبؽت٥ـ ِجٱ٩ٝ  ٪٥ٙب٠ٱ٩ٕ ؽب٤ـا٢ ٰبسل )ٰبسل، س١ٱ٩

ا٤ـ ٜقا اث٧ر٫ٛ  ث٥ٱ١ؾن٦ٞ ثسٱبك ٤بكاعت ضـ ٩ٔ ٥ٔٱنٮ ثب ض٧٪ل ٦ ٌلم٤ـا٤ص ث٩ اسالٞ ٘ل٦ٰـ٨

٪ب  ، ثب ا٧٤اق ض٥ٕز٩ ٰبسل كا ث٩ رلٞ اسال٠ؾ٧ا٪ٯ، ؽب٧٤اؿ٨  ام ِجٱ٩ٝ ث٥ٯ ٠ؾن٦ٞ اٮ ثب ١ٔٓ لـ٨

ؿست ام اسالٞ ثلؿاك٤ـ، ؿك ا٣ٰ م٠ب٢ ٰبسل ٦ س١ٱ٩ عـ٦ؿ ٪ٍتبؿ سبٚ  ؿاؿ٤ـ ث٩ ا٠ٱـ آ٩ٕ٤ آماك ٠ٯ

٤بپقٰل ام ؽ٧ؿ ٤طب٢  آ٤ب٢ ٠ّب٠٦تٯ ٦صً .ؿاضت٥ـ ٦ ل١بك، ٪ٟ س٣ پٱب٠جلٰم٥ٯ ص٫ٛ سب٩ٜ ث٧ؿ

 ؿاؿ٤ـ.  ٠ٯ

، ر٧ٝ آٌتبة س٧ما٢ ٤ٙب٨  ا ؿك ضـت ٘ل٠بٮ ـ٫ل ٩ٕ٠، ل١بك ٦ پـك ٦ ٠بؿكش ك اث٧ر٫ٛ

 ٩ ٘ب٪ٯ ؿاضت ضـ ؿست ثل١٤ٯ اٌتبؿ ٦ تب ؽست٩ ١٤ٯ ؿاضت ٦ ثبص٧ة ٦ ضالَ ث٩ رب٤طب٢ ٠ٯ ٠ٯ

پ٧ضب٤ـ ٦ آ٤ب٢ كا  ٔلؿ، ٘ب٪ٯ مك٨ ٧ٌالؿ٣ٰ ثل ت٣ آ٫٤ب ٠ٯ آ٤ب٢ كا ؿان ٠ٯ اٌل٦ؽت ٦ ثـ٢ آتص ٠ٯ

تب  ٫٤بؿ تؾت٩ س٥ٗ ثنك٘ٯ ك٦ٮ سٱ٩٥ آ٫٤ب ٠ٯ ٔلؿ، ٘ب٪ٯ ؿك ثلاثل تبثص آٌتبة س٧ما٢ ك٪ب٠ٯ

اٌتبؿ ٦ ٘ب٪ٯ آ٤ب٤لا ؿك ٠ٱب٢ آث٫بٮ ٔخٱً ا٥ٌٕـ٨ ٦ ت٫ـٰـ ث٩ ولَ  ٤ٍس آ٫٤ب ث٩ ض١بك٨ ٠ٯ

  .٧١٤ؿ ٠ٯ
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، آ٤ض٥ب٢ ؿكثـ٢ ل١بك، آضٕبك ضـ ٩ٔ پ٥زب٨ سبٚ ثمـ  ٪بٮ مك٨ آحبك آتص ٦ علاكت ع٩ّٝ

٨ ث٧ؿ، پٱب٠جل ٘ب٪ٯ ام ٥ٔبك آ٫٤ب ٩ٔ ك٦ٮ ل١لش آحبك آ٫٤ب ؿك ثـ٤ص ثبِٯ ٠ب٤ـ ٰم٥ٯ ؿك ا٦اؽل

اٮ ؽب٤ـا٢ ٰبسل ٠ّب٠٦ت ٥ٔٱـ، »ٌل٧٠ؿ:  ٔلؿ ٦ ٠ٯ ضـ٤ـ لج٧ك ٠ٯ ٠ٯ  ك٫ٰٙبٮ س٧ما٢ ض٥ٕز٩

ٰبسل ثبا٩ٕ٥ٰ ؿك س٣ پٱلٮ ث٧ؿ ث٩ ٠ّب٠٦ت ؽ٧ؿ ؿك مٰل «.  ٘ب٨ ض١ب ث٫طت است ٦لـ٨

سلا٤زبٞ مٰل ظلثبت ٪ب اؿا٩٠ ؿاؿ ٦ ؿست ام ا١ٰب٢ ؽ٧ؿثل٤ـاضت تب آ٩ٕ٤  تل٣ٰ ض٥ٕز٩ سؾت

 ؽ٧كؿ٥٥ٔـ٨ ٠طلٔب٢ ث٩ ض٫بؿت كسٱـ. 

ضـ ٰٓ  ٔلؿ ٦ عبظل ١٤ٯ ٪١سلش س١ٱ٩ ٪ٟ ٩ٔ ؿك س٥ٱ٣ پٱلٮ ث٧ؿ، ٪١ض٥ب٢ ٠ّب٠٦ت ٠ٯ

جبك سلم٤ص ٘ؽ٧است٩ اث٧ر٫ٛ كا ث٩ مثب٢ آ٦كؿ، ا٦ پس ام ض٫بؿت ض٧٪لش ٰبسل، ك ٜغف٩

ولٰـ ر٧ٝ آ٠ـ ٦  ٟ ٠ٯٌل٦ كٰؾت اث٧ر٫ٛ ؿك عبٜٱ٩ٕ ام مٰبؿٮ ؽط ؽ٧ؿ كا ثل سل اث٧ر٫ٛ

ٌل٦ؿ ثلؿ ٦ مؽ١ٯ ؿكؿ٤بْ ؿك سٱ٩٥ ا٦ ٘قاضت ٦ ِٝجص كا  اش كا ثل سٱ٩٥ استؾ٧ا٤ٯ س١ٱ٩ ٤ٱن٨

 ضٕبٌت ٦ س١ٱ٩ ٪ٟ ث٩ ض٫بؿت كسٱـ. 

ا٣ٰ ؿ٦ ٪١سل ٫ِل٠ب٢ ٦ ضٱلؿٚ ٤ؾستٱ٣ ٔسب٤ٯ ٪ست٥ـ ٩ٔ ٠ـاٚ ض٫بؿت كا ؿك تبكٰؼ 

 ٘لؿ٢ آ٦ٰؾت٥ـ. اسالٞ ث٩

 ـ خَثّاب آٌّگش: 3

٥ٙل ام ؿ٦ستب٢ پٱب٠جل ٦ ام ٔسب٤ٯ ث٧ؿ ٩ٔ ث٩ پٱب٠جل ا١ٰب٢ آ٦كؿ٨ ث٧ؿ، ا٦ ثمـ٪ب ٩ٔ ؽجّبة آ٪

ك٦ٮ ٠س١ٝب٤ب٢ ثلؿاضت٩ ضـ، ؿك عبٜٱ٩ٕ ؿ٦كا٢ ؿ٦ستٯ ؽ٧ؿ ثب كس٧ٚ اهلل كا عٕبٰت  ٌطبك٪ب ام

ؿاؿ، ثل پطتص  مؿ ٦ پطت ؽ٧ؿ كا ٤طب٢ ٠ٯ صلؽٱـ ٦ پٱلا٪٣ ؽ٧ؿ كا ثبال ٠ٯ ٠ٯ ٔلؿ، ٘ب٪ٯ ٠ٯ

:  ٍ٘ت ٧١٤ؿ، ا٦ ٠ٯ ص٢٧ ٨٧ٔ ٦ ؿك٨ حجت ضـ٨ ث٧ؿ ٦ پست ٦ ث٥ٝـ ٠ٯ ٧ؽتٙٯآحبك مؽٟ ٦ س

كث٧ؿ٤ـ ٦ ثب  كس٧ٚ ؽـا آ٘ب٨ ضـ٤ـ ٘ب٨ ٦ ثٱٙب٨ ٠لا ٠ٯ ٍٔبك ِلٰص ام ٦ِتٯ ٩ٔ ث٩ اكتجبغ ٣٠ ثب»

٫٤بؿ٤ـ ٦ ك٦ٮ  ٠زل٦عٟ كا ك٦ٮ آتص ٠ٯ ٤ـ ٦ آ٤ٙب٨ پٱٕلمؿ ض١طٱل پطتٟ كا صبْ صبْ ٠ٯ

آ٫٤ب ص٢٧ رب٧٤كا٢  .ؽب٧٠ش ض٧ؿ ص ثب ؽ٢٧ ٦ ٧٘ضت ٦ پ٧ست ٣٠اٰستبؿ٤ـ تب آت اٞ ٠ٯ سٱ٩٥

اهلل ٔبٌل ض٧ٞ ا٠ب ؿك آ٢  مؿ٤ـ ٩ٔ ؿست ام ؿ٣ٰ ؽ٧ؿ ثلؿاكٞ ٦ ث٩ كس٧ٚ ٦عطٯ ثل سلٞ ٌلٰبؿ ٠ٯ

٪٥ٙبٞ آ٦اٮ مٰجبٮ ال ا٩ٜ اال اهلل ٠غ١ـ كس٧ٚ اهلل ثلاٰٟ آكا٠ص ثؾص ث٧ؿ ٦ ام ؿكؿ ٦ك٤زٟ 

 .« ٔبست ٠ٯ
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 متيست ٍ سَّسؤالْاي دسس 

 ٤فل اث٧ر٫ٛ ٤سجت ث٩ پٱب٠جل اسالٞ)ظ( ص٩ ث٧ؿ؟ .0

٦ ث٩  ا٦ٜٱ٣ ٠لؿ ٦ م٤ٯ ٩ٔ ؿك اسالٞ ض٫ٱـ ضـ٤ـ ص٩ ٔسب٤ٯ ث٧ؿ٤ـ؟ ؿك ص٥ـ سبٜٙٯ .5

 ض٫ٱـ ضـ٤ـ؟ ؿست ص٩ ٔسٯ

 ٪بٰٯ كا ث٩ ؽب٤ـا٢ ٰبسل ٦اكؿ ٔلؿ؟ اث٧ر٫ٛ ص٩ ض٥ٕز٩ .3

 ثطبكت پٱب٠جل ؿكثبك٨ ؽب٤ـا٢ ٰبسل ص٩ ث٧ؿ؟ .4

 س١ٱ٩ ص٩٤٧ٙ ث٩ ض٫بؿت كسٱـ؟ .5

 ٔلؿ؟ جّبة ض٥ٕز٭ ٍٔبك ِلٰص كا ص٩٤٧ٙ تملًٰ ٠ٯؽ .6
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  تيست ٍ چْاسمتيست ٍ چْاسمدسس دسس 

 (1)  ّجشت تِ حثشِ

ؿك سب٩ٰ ع١بٰت٫بٮ اث٧ؼبٜت ٦ ع١ن٨ ام ٘ن٤ـ  )ظ(سبٚ پ٥زٟ ثمخت ث٧ؿ، پٱب٠جل ٘لا٠ٯ

، ثٯ پ٥ب٪ب٤ٯ ٩ٔ ث٩ اسالٞ ٘ل٦ٰـ٨ ث٧ؿ٤ـ ٦ ٧٤لبً ام  ا٠ب٢ ث٧ؿ ا٠ب ؿك ٪١ب٢ م٠ب٢ ؿك ٠طلٔٱ٣

پبئٱ٣ رب٠م٩ ث٧ؿ٤ـ ؿك آماك ٦ افٰت ٍٔبك ِلٰص ث٧ؿ٤ـ. )ؿك ؿكس ِجٛ  ٦ ِطلر٧ا٫٤ب ٦ ثلؿ٘ب٢ 

ت٧ا٤ست  ام ا٣ٰ ٦ظك ثسٱبك ٤بكاعت ث٧ؿ ٦ ١٤ٯ )ظ(پٱب٠جل ثب ثمعٯ ام آ٫٤ب آض٥ب ضـٰـ.(

ؿك ض٥ٕز٩ ثبض٥ـ ٦ ٤ت٧ا٤ـ ٩ ؿ٣ٰ اسالٞ ٘ل٤٦ـ٘ب٢ ث تغ١ٛ ٥ٔـ ٩ٔ ا٦ ؿك كاعتٯ م٤ـ٘ٯ ٥ٔـ ٦

اٮ ٔبش ث٩ سلم٠ٱ٣ : » ٦ ٍ٘ت ؿ٪ـ ث٥بثلا٣ٰ ث٩ آ٤ب٢ پٱط٫٥بؿ ٔلؿ ام آ٫٤ب ٪ٱض٩٤٧ٙ ؿٌبلٯ ا٤زبٞ

٦ عجط٩ سلم٠ٱ٣  ٥ٔـ كٌتٱـ مٰلا ٩ٔ ؿك آ٤زب پبؿضب٪ٯ لبؿٚ ع٠٧ٕت ٠ٯ ( ٠ٯ عجط٩ )اتٱ٧پٯ

٠س١ٝب٤ب٢ ا٣ٰ  «، ا٠ٱـ است ٩ٔ ؽـا٤٦ـ ٘طبٰطٯ ؿك ٔبك ض١ب اٰزبؿ ٥ٔـ صـَ ٦ كاستٯ است

٤ٍل ٠لؿ ٦ ص٫بك ٤ٍلام  ٤09ٍل ث٧ؿ٤ـ  ٨04 علٔت ضـ ٤فل كا پقٰلٌت٥ـ ٦ ا٦ٜٱ٣ ٘ل٦٪ٯ ٩ٔ آ٠بؿ

، ؿؽتل پٱب٠جل ث٧ؿ،  ٪١سلا٢ ثمعٯ ام آ٫٤ب ٩ٔ ام ر٩ٝ١ آ٫٤ب لخ١ب٢ ث٣ لٍب٢ ٦ ٪١سلش كِٱ٩

 ، ٠صمت ث٣ ل١ٱل ِبكٮ ِلآ٢ ٦ لخ١ب٢ ث٣ ٠فم٢٧ ث٧ؿ. ٫٠برلا٢ ؿك عبٜٯ ث٩ ث٥ـك ل٧اٞ ث٣ مثٱل

آ٤ب٢ ثب ٤ب ؽـاٮ ؿ٦ ٔطتٯ ثبمك٘ب٤ٯ ٩ٔ آ٠بؿ٨  ضمٱج٩ كسٱـ٤ـ ٩ٔ ٠طلٔٱ٣ ؿك تمّٱت آ٤ب٢ ث٧ؿ٤ـ،

ث٧ؿ٤ـ صغجت ٔلؿ٤ـ ٦ ث٩ ٤ٱٟ ؿ٥ٰبك ٔلا٩ٰ ثلاٮ ٪ل ٤ٍل ت٧اٌُ ٔلؿ٤ـ، ٠طلٔب٢ تمّٱت  علٔت

سبعٛ ؿكٰب كسٱـ٤ـ ٩ٔ آ٢ ؿ٦ ٔطتٯ ام سبعٛ رـا ضـ٨ ث٧ؿ ٦ ثبؿ ثب٫٤ب كا  ٥٥ٔـ٨ ٪٥ٙب٠ٯ ث٩

 كٌت٥ـ. ٠ٯ اٌلاضت٩ ٦ ؿك ؿكٰب پٱص

ط٩ كسٱـ٤ـ ٦ ام ٔطتٱ٫ب پٱبؿ٨ ضـ٤ـ ٦ ٠ب٪٫بٮ ضمجب٢ ٦ ك٠عب٢ سبٚ ٫٠برلا٢ ث٩ سبعٛ عج

ٍ٘ت٩ ث٧ؿ  )ظ(ثمخت كا ٪١ب٤زب ٠ب٤ـ٤ـ آ٤ب٢ عجط٩ ٦ ٤زبضٯ كا ٪١ب٤ؽ٧ك ٩ٔ پٱب٠جل پ٥زٟ

 آثبؿ، آماؿ ٦ ٌل٠ب٤ل٦ائٯ ؿاؿ٘ل، ث٥ٝـ ٪١ت ٦ پبٰج٥ـ ث٩ ؿ٣ٰ ؽ٧ؿ. ٰبٌت٥ـ، سلم٠ٱ٥ٯ

ض٥ٱـ٤ـ ٩ٔ ٠لؿٞ ٩ٕ٠ ٦ اضلاي  اٮ كا ٠ٯ ژؿ٠٨، ؿك عجط٩، ثمـ ام ؿ٦ ٠ب٨ ٠س١ٝب٫٤بٮ ٫٠برل

ا٤ـ آ٤ب٢ ث٩ ض٧َ ؿٰـاك كس٧ٚ اهلل ث٩  آ٦كؿ٨ ٦ ؿست ام مضتٱ٫ب ثلؿاضت٩ ِلٰص ٪١ٙٯ ا١ٰب٢

ا٣ٰ ٘ل٨٦ ثمعٯ  . ام٤لسٱـ٨ ث٧ؿ٤ـ ٩ٔ ؽجل كا ٤بؿكست ٰبٌت٥ـ ٦ؼ٣ ثبم٘طت٥ـ ا٠ب ٪٧٥م ث٩ ٩ٕ٠

٠ـتٯ كا ؿك ٩ٕ٠ ٠ب٤ـ٤ـ ٦ ؿٰٙل ض٫ل ضـ٤ـ،  ٠ؾٍٱب٩٤ ٦ ثمعٯ ثب ع١بٰت ٌلؿٮ ام ٩ٕ٠ ٦اكؿ
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 ٤ٍل( ث٩ عجط٩ ٠لارمتٕلؿ٤ـ.  83ثبك ثب ر١مٱتٯ ثٱطتل )عـ٦ؿ 

 دس تعمية هؤهٌاى

ثب ٪ـاٰبٮ « ل١بك٬ ث٣ ٦ٜٱـ»٦ «  ل١ل٦ث٣ لبظ»ا٣ٰ ثبك٠طلٔب٢ ِلٰص ؿ٦ ٤ٍل كا ث٩ ٤ب٫٠ب 

ب ا٦ تّسٱٟ ِجٛ ام ؿٰـاك ث ،عجط٩ ٌلستبؿ٤ـ تب ا٣ٰ ٪ـاٰب كا ثٱ٣ ؿكثبكٰب٢ ٤زبضٯ ٌلا٦ا٤ٯ ث٩

٪ٟ ٪ـاٰبٮ ؽ٧ثٯ ثـ٪٥ـ ٦ ام ٤زبضٯ ثؾ٧ا٪٥ـ ٩ٔ ٠س١ٝب٫٤ب كا ام  ٔلؿ٨ ٦ ث٩ ؽ٧ؿ ٤زبضٯ

آ٫٤ب ٦اكؿ ٔبػ  .٦ِت ؿٰـاك آ٫٤ب كسٱـ ،ا٤تفبك ؿك عجط٩ ٔط٧كش اؽلاد ٥ٔـ. پس ام ص٥ـ ك٦م

اٌتبؿ٤ـ ٦ ٪ـاٰبٮ ٘لا٤ّٱ١تٯ ٩ٔ آ٦كؿ٨ ث٧ؿ٤ـ  ، ث٩ ؽبْ ، اثتـا ؼجُ كسٟ ٠م٧١ٚ ٤زبضٯ ضـ٨

، ث٩  ، ٘ل٦٪ٯ ام ر٧ا٤ب٢ ٤بؿا٢ عجط٩ اٮ پبؿضب٨»ص ك٦ٮ ا٦ ٫٤بؿ٤ـ ٦ ص٥ٱ٣ اـ٫بك ؿاضت٥ـ: پٱ

ؿ٣ٰ ٠بست ٦ ٩٤ ؿ٣ٰ  ا٤ـ ٩ٔ ٩٤ اٮ ا٤تؾبة ٔلؿ٨ تبم٘ٯ ام ؿ٣ٰ ؽ٧ؿ ؿست ٔطٱـ٨ ٦ آئٱ٣ تبم٨

،٠ب ؿ٦ ٤ٍل كا  ا٤ـ. ثنك٘ب٢ آ٤ب٢ ض١ب ا٥ٰب٢ ٪ٟ ا٢٧٥ٔ ث٩ سلم٠ٱ٣ ض١ب ٘لٰؾت٩ ٦ ث٩ ض١ب پ٥ب٨ آ٦كؿ٨

 ا٤ـ تب ؿست٧ك ؿ٪ٱـ آ٤ب٢ كا ام ا٣ٰ رب ثٱل٢٦ ٥٥ٔـ.  ٩ ل٧٥ا٢ ١٤ب٥ٰـ٨ پٱص ض١ب ٌلستبؿ٨ث

اؼلاٌٱب٢ ٤زبضٯ ٩ٔ ِجالً ٪ـاٰبئٯ كا ث٩ آ٫٤ب ؿاؿ٨ ث٧ؿ٤ـ پٱص ؿستٯ ٔلؿ٨ ٦ ِجٛ ام ا٩ٕ٥ٰ 

٥ٰ٧٘ـ ثنك٘ب٢ آ٤ب٢ ث٩  پبؿضب٪ب، ا٣ٰ ؿ٦ ٤ٍل ث٩ كاستٯ سؾ٣ ٠ٯ»سؾ٥ٯ ث٧ٰٙـ ٍ٘ت٥ـ:  ٤زبضٯ

، ث٫تل است ٩ٔ اؽلارطب٢ ٥ٔٱـ ٦ ث٩ ض٫ل  بتل٤ـ،اؽتٱبك ا٣ٰ ر٧ا٤ب٢ ث٩ ؿست آ٫٤بستعبٜطب٢ ؿا٤

تب آ٤ب٢ كا ؿٰـاك ٥ٕ٤ٟ ٦ سؾ٥ب٤طب٢ كا : » ٤زبضٯ ٤بكاعت ضـ ٦ ٍ٘ت «.٦ ؿٰبكضب٢ ثبم٘لؿا٤ٱـ

 «. ؿ٪ٟ ٤ط٧٥ٞ ٌل٠ب٤ٯ ١٤ٯ

 

 سؤالْاي دسس تيست ٍ چْاسم

 ٦ ث٩ ٔزب ا٤زبٞ ضـ؟ ا٦ٜٱ٣ ٪زلت ٠س١ٝب٫٤ب ؿك ص٩ سبٜٯ ث٧ؿ ٦ ثب ص٥ـ ٤ٍل .0

 صلا پٱب٠جل)ظ( عجط٩ كا ثلاٮ ٪زلت ٠س١ٝب٤ب٢ ا٤تؾبة ٔلؿ؟ .5

 ٫٠برل٣ٰ ؿك ٪زلت ا٦ٚ ص٩ ٠ـتٯ كا ؿك عجط٩ ث٧ؿ٤ـ ٦ صلا ث٩ ٩ٕ٠ ثل٘طت٥ـ؟ .3

ؿك ٪زلت ؿ٦ٞ تمـاؿ ٫٠برل٣ٰ ص٥ـ ٤ٍل ث٧ؿ٨ ٦ ٍٔبك ِلٰص ثلاٮ ثبم٘لؿا٤ـ٢ آ٤ب٢ ث٩  .4

 ٩ّٕ٠ ص٩ ٔلؿ٤ـ؟

 ؿكؽ٧استٯ ؿاضت٥ـ ٦ پبسؼ ا٦ ص٩ ث٧ؿ؟ ١٤ب٤ٱـ٘ب٢ ِلٰص ام ٤زبضٯ ص٩ .5
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  دسس تيست ٍ پٌجندسس تيست ٍ پٌجن

 (2ّجشت تِ حثشِ )

ؽجل ؿاؿ٤ـ ٩ٔ ثبٰـ ٫٠برل ٠س١ٝب٤ب٢ ك٦م ثمـ ام ؿٰـاك، ١٤ب٥ٰـ٘ب٢ ِلٰص ثب پبؿضب٨ عجط٩، ث٩ 

٪زلت ؽ٧ؿ كا ث٩ عجط٩ ثلاٮ  اٮ ٩ٔ ٤زبضٯ تطٕٱٛ ؽ٧ا٪ـ ؿاؿ ضلٔت ٥٥ٔـ ٦ لٝت ؿك رٝس٩

ث٩ « اس١بء»، پسل ل٧١ٮ پٱب٠جل كا ٩ٔ ثب٪١سل ؽ٧ؿ  مٍل ث٣ اثٱؽبٜتا٦ ثٱب٢ ٥٥ٔـ، ٠س١ٝب٤ب٢ ر

ت٧ا٤ست سؾ٧ٙ٥ٮ ا٣ٰ ٘ل٦٪جبضـ، م٠ب٢  تل٣ٰ ٌلؿٮ ؿٰـ٤ـ ٩ٔ ٠ٯ ٪زلت آ٠ـ٨ ث٧ؿ ضبٰست٩

٤ٍل ث٧ؿ ؿك عبٜٱ٩ٕ رمٍل ث٣ ٦ س٩ ؿٰـاك ٌلا كسٱـ، ٠س١ٝب٤ب٢ ٩ٔ تمـاؿ آ٫٤ب عـ٦ؿ ٪طتبؿ 

ٔبػ ضـ٤ـ ٦ ثـ٢٦ ا٤زبٞ ٠لاسٟ ؽبٔج٧سٯ ؿك  ٔلؿ، ٦اكؿ پٱطبپٱص آ٤ب٢ علٔت ٠ٯ اثٱؽبٜت

، سالٞ ٔلؿ٤ـ. ٰٕٯ ام ك٪جب٤ب٢ ث٩  تمٱٱ٣ ضـ٨ ث٧ؿ ِلاك ٘لٌت٥ـ ٦ ثلسٟ اسالٞ ربئٯ ٩ٔ ثلاٰطب٢

٠ب : » : صلا ث٩ اعتلاٞ پبؿضب٨ ث٩ ؽبْ ٤ٱٍتبؿٰـ؟ رمٍل ٍ٘ت ٫٠برلا٢ پلؽبش ٔلؿ ٦ٍ٘ت

 «. ٥ٔٱٟ ١٤ٯ ٠س١ٝب٫٤ب رن ثلاٮ ؽـا سزـ٨

ؽ٧ا٪ٟ ثـا٤ٟ صلا ث٩ ؿ٣ٰ رـٰـ ٘ل٦ٰـ٨ ٦ ام  ٠ٯ :٠س١ٝب٤ب٢ ٔلؿ ٦ ٍ٘ت ٤زبضٯ ؽؽبة ث٩

 اٰـ؟  ؽ٧ؿ ؿست ثلؿاضت٩ ٦ صلا ث٩ ا٣ٰ سلم٠ٱ٣ ٪زلت ٔلؿ٨ آئٱ٣ ٧ِٞ

:  رمٍلث٣ اثٱؽبٜت ث٩ ل٧٥ا٢ ١٤ب٥ٰـ٨ ٠س١ٝب٤ب٢ سؾ٣ كا ثب ٤بٞ ؽـا ضل٦ق ٔلؿ ٦ ص٥ٱ٣ ٍ٘ت

ؽ٧كؿٰٟ ٦ ٥٘ب٪ب٢ كا  ت ٠لؿاك ٠ٯپلستٱـٰٟ ٦ ٧٘ض ، ٠ب ؿك رب٪ٝٱت ثت٫ب كا ٠ٯ پبؿضب٨ اٮ

ٔلؿٰٟ  ٔلؿٰٟ ٦ ث٩ ٪١سبٰٙب١٤ب٢ ثـٮ ٠ٯ ضـٰٟ ٦ثب ؽ٧ٰطب٤٦ـا١٤ب٢ ِؽك كاثؽ٩ ٠ٯ ٠لتٕت ٠ٯ

ٔلؿ تب ا٩ٕ٥ٰ ؽـا٤٦ـ پٱب٠جلٮ كا ؿك ثٱ٣ ٠ب  ظمٱً كا پب١ٰبٚ ٠ٯ ٦ ٌلؿ ٧ِٮ ام ٠ب ا٤سب٢

كا ث٩ ؽـاٮ ٰٕتب ؿل٧ت ض٥بسٱٟ ٦ ا٦ ٠ب  ؿاكٮ ا٦ كا ٠ٯ ثلا٤ٙٱؾت ٩ٔ ؽب٤ـا٢ ٦ كاستٯ ٦ ا٠ب٤ت

ث٩ ؽ٧ٰطب٤٦ـا٢ ٦ ٤ٱٕٯ ؿك عُ  ٔلؿ ٦ ٠ب كا ث٩ كاستٯ ٍ٘تبك ٦ اؿاٮ ا٠ب٤ت ٦ پٱ٧ست٣

٪١سبٰٙب٢ ٦ پل٪ٱن ام ؽ٤٧لٰنٮ ؿل٧ت ٔلؿ ٦ ٠ب كا ام ا٤زبٞ ٥٘ب٪ب٢ ٦ؽ٧كؿ٢ ٠بٚ ٰتٱٟ 

٧ِٞ  ثبمؿاضت ٦ ٌل٠ب٢ ك٦م٨ ٦ ١٤بم ؿاؿ، ٠ب ث٩ ا٦ ا١ٰب٢ آ٦كؿٰٟ ٦ ٔال٠ص كا تصـُٰ ٔلؿٰٟ ا٠ب

ث٩ ٠ب ـٟٝ ٔلؿ٤ـ، ٠ب كا ض٥ٕز٩ ٔلؿ٤ـ ٦ ؽ٧است٥ـ ٠ب كا ث٩ ثت ص٢٧ ثل ٠ب ٠سٝػ ضـ٤ـ ٠ب 

پلستٯ ثل٘لؿا٥٤ـ، ٠ب ام ؿست آ٫٤ب ث٩ س٧ٮ ٔط٧ك ض١ب پ٥ب٨ آ٦كؿٰٟ ٦ ا٠ٱـست ٩ٔ ؿك ا٥ٰزب ث١ب 

 ـٟٝ ٤ط٧ؿ. 
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ل ٤زبضٯ ام رىٍل پلسٱـ: آٰب ام آ٤ض٩ پٱب٠جلتب٢ ام س٧ٮ ؽـا آ٦كؿ٨ ثب ؽ٧ؿؿاكٰـ؟ رمٍ

: آكٮ ٦سپس آٰبتٯ ام اثتـاٮ س٧ك٨ ٠لٰٟ كا ٩ٔ ؿاستب٢ فٔلٰب ٦ ٰغٱٯ ٦ ٠لٰٟ كا ثٱب٢  ٍ٘ت

: آ٤ض٩ كا ؽ٧ا٤ـٰـ ثب آ٤ض٩ ٩ٔ  ؽ٧ا٤ـ، اضٓ ٤زبضٯ ربكٮ ضـ ٦ ٍ٘ت ٥ٔـ ثب صـاٮ مٰجبئٯ ٠ٯ

:  . سپس ك٦ كا ث٩ ل١ل لبظ ٦ كٌٱّص ٔلؿ ٦ ٍ٘ت )ق( آ٦كؿ٨ است ام ٰٓ ٧٤كاست لٱسٯ

: ثل٦ٰـ  ، سپس ك٦ ث٩ ٠س١ٝب٤ب٢ ٔلؿ ٦ ٍ٘ت ٥ٟٔ ٣٠ آ٤ب٢ كا ث٩ ض١ب تسٝٱ١٥١ٯ ثل٦ٰـ، ثؾـا ِسٟ

ؿاكٞ ٩ٔ ؿك ثلاثل٧ٔ٪ٯ ام ؼال ٔسٯ ض١ب كا افٰت ٥ٟٔ  ٦ ؽٱبٜتب٢ كاعت ثبضـ ٣٠ ؿ٦ست ١٤ٯ

 :  آ٤ٙب٨ ٪ـ٩ٰ ِلٰص كا ث٩ ١٤ب٥ٰـ٘ب٤طب٢ ثبم٘لؿا٤ـ ٦ ٍ٘ت

٦ ث٩ ا٣ٰ تلتٱت ٪ٱئت ضٕست »  ؽـا ام ٣٠ كض٨٧ ٤ٙلٌت٩ است تب ٣٠ ام ض١ب كض٨٧ ثٙٱلٞ»

 . ؽ٧كؿ٪ّلٰص ؿست ؽبٜٯ ث٩ س٧ٮ ٩ٕ٠ ثبم٘طت

 

 سؤالْاي دسس تيست ٍ پٌجن

 ٫٠برل٣ٰ ؿك ٠لاسٟ ؿٰـاك ثب ٤زبضٯ ص٩٤٧ٙ ٦اكؿ ٔبػ ضـ٤ـ؟ .0

 ١٤ب٥ٰـ٨ ٠س١ٝٱ٣ ؿك صغجت ثب ٤زبضٯ ٩ٔ ث٧ؿ ٦ ٤زبضٯ ام ا٦ ص٩ پلسٱـ؟ .5

لت ث٩ عجط٩ كا ص٩٤٧ٙ رمٍلث٣ أثٱؽبٜت لّٝت ا١ٰب٢ آ٦كؿ٢ ث٩ ععلت ٠غ١ـ ٦ ٪ز .3

 ثٱب٢ ٔلؿ؟

اٜم١ٛ ٤زبضٯ ؿك ثلاثل آٰبتٯ ام ِلآ٢ ٩ٔ رمٍلث٣ اثٱؽبٜت ثلاٮ ا٦ ؽ٧ا٤ـ، ص٩  لٕس .4

 ث٧ؿ؟

 پبسؼ ٤زبضٯ ث٩ ١٤ب٥ٰـ٘ب٢ ٍٔبك ِلٰص ٩ٔ ؿك رٝس٩ عع٧ك ؿاضت٥ـ ص٩ ث٧ؿ؟ .5
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  تيست ٍ ششنتيست ٍ ششندسس دسس 

  هحاصشُ هسلواًاى دس شعة اتَطالة

ـ ام عجط٩ ثبم٘طت٥ـ، ٍٔبك ٩ٕ٠ ض٥ٱـ٤ـ ٩ٔ ٠س١ٝب٤ب٢ ١٤ب٥ٰـ٘ب٢ ِلٰص سلا٥ٌٕـ٨ ٦ ٤ب ا٠ٱ

١٤ب٥ٰـ ٦ لال٨٦ ثل  ٥٥ٔـ ٦ ؿ٣ٰ اسالٞ كا تجٝٱه ٠ٯ ص٩٤٧ٙ ؿكٔط٧ك عجط٩ ث٩ آس٧ؿ٘ٯ م٤ـ٘ٯ ٠ٯ

ٰبثـ ٦ ك٦م ث٩ ك٦م ثل ض١بك٨  ؿل٧ت كس٧ٚ ؽـا ؿك ٠ٱب٢ ِجبئٛ للة ا٤تطبك ٠ٯ ا٣ٰ ؿٰـ٤ـ ٩ٔ

ر٧ٝ٘ٱلٮ ام ٘ستلش اسالٞ ٔطٱـ٤ـ ثٯ ٤تٱز٩  اٮ ٩ٔ ثلاٮ ض٧ؿ ٦٪ل ٤ّط٩ ٠س١ٝب٤ب٢ اٌن٦ؿ٨ ٠ٯ

، تص١ٱٟ ٘لٌت٥ـ ٩ٔ ٠غ١ـ ٦ ٰبكا٢ ا٦ كا ؿك ٠غبصل٨  اٮ ٠ب٤ـ، پس ام ٍ٘ت٧ٙٮ ثسٱبك ؿكرٝس٩

ث٧ؿ٤ـ ؿك  )ظ(٪بٮ ث٥ٯ ٪بضٟ ٩ٔ ٠ـاٌمٱ٣ اصٝٯ پٱب٠جل ضـٰـ اِتصبؿٮ ِلاك ؿ٪٥ـ. ثٱطتلؽب٩٤

ؿك آ٢ ٠زٝس پٱ١ب٤ٯ ت٥فٱٟ ٔلؿ٤ـ  ٍ٘ت٥ـ، ٪بضٟ ٠ٯ ؿك٨ اٮ ٤نؿٰٓ ٔمج٩ ث٧ؿ ٩ٔ آ٤لا ضمت ث٥ٯ

ؿؽتل ثٙٱلؿ ٦ ٰب ث٩ آ٤ب٢ ؿؽتل ثـ٪ـ ٦ ٰب ٔبالئٯ  ٩ٔ ثل اسبس آ٤ب٢ ٪ٱش ٔس عُ ٤ـاضت ام آ٢

٪بٮ  ث٧ؿ ٩ٔ آ٤ب٢ ٌّػ ثبٰـ ؿك ؽب٩٤ ث٩ آ٫٤ب ثٍل٦ضـ ٦ ٰب ام آ٫٤ب ثؾلؿ ٦ ٠م٥بٮ ا٣ٰ پٱ١ب٢ آ٢

ا٠عبءٔلؿ٤ـ ٦ آ٢ كا ؿك  ؽ٧ؿ ؿك ضمت ث٥ٯ ٪بضٟ م٤ـ٘ٯ ٥٥ٔـ. ٪طتبؿ ٤ٍل ا٣ٰ پٱ١ب٢ كا

عت١بً ثبٰـ : » اٮ پٱضٱـ٨ ٦ ؿك ؿاؽٛ ٔمج٩ آ٦ٰنا٢ ٔلؿ٤ـ ٦ ث٩ اث٧ؼبٜت ٍ٘ت٥ـ ٩ٔ پبكص٩

 « ِؽم٥ب٩٠ ارلا ض٧ؿ ٠ٙل آ٩ٕ٤ ثلاؿكماؿ٨ ات ام آئٱ٣ ؽ٧ؿ اـ٫بك پطٱ١ب٤ٯ ٥ٔـ. ا٣ٰ

٠غلٞ سبٚ ٪ٍتٟ ثمخت ا٠عبء ضـ. سؾتٯ ٠غبصل٨ ث٩ ربئٯ ضت ا٦ّٚ ٠ب٨ ا٣ٰ پٱ١ب٢ ؿك 

ـ ٩ٔ پٱب٠جل ٦اث٧ؼبٜت ٦ ؽـٰز٩ آ٤ض٩ ا٤ـ٦ؽت٩ ٠بٜٯ ؿاضت٥ـ ث٩ ٠صلي كسب٤ـ٤ـ. ضـت كسٱ

، ؽـٰز٩ ٩ٔ ك٦م٘بكٮ ثٱطتل ٔبك٦ا٫٤بٮ ٠سٱل  ث٩ عـٮ كسٱـ ٩ٔ ٘لس٥ٙٯ ؿك ضمت ث٥ٯ ٪بضٟ

، ٔبك٦ا٢ تزبكتٯ ا٦ ث٧ؿ٤ـ ٘ب٪ٯ امضـت ٘لس٥ٙٯ پ٧ست ٠طٓ ؽطٕٱـ٨ آة كا ثـ٤ـا٢  ضبٞ

ٔلؿ٤ـ، ٔٝٱ٩ كا٪٫بئٯ ٩ٔ ث٩  ٘ٱب٪ب٢ استٍبؿ٨ ٠ٯ س٥ٙٯ ام ثلٖٔطٱـ، ٠س١ٝب٤ب٢ ام ضـت ٘ل ٠ٯ

ضـ، ضـٰـاً تغت ٥ٔتلٚ ث٧ؿ ٦ ت٫٥ب ؿك٠ب٪٫بٮ علاٞ )كرت ـ فّٰمـ٨ ـ  ضمت ٥٠ت٫ٯ ٠ٯ

( ٩ٔ ر٥ٗ ٔلؿ٢ ؿك آ٫٤ب علاٞ ث٧ؿ، پٱب٠جل ٦ ٪١لا٪ب٤طبم ا٣ٰ آماؿٮ استٍبؿ٨  فٰغز٩ ـ ٠غلٞ

ؿك ٠ـت س٩ سبٚ ٦ ص٥ـ ٠ب٪ٯ ١٫ٔس١ٝب٤ب٢ ؿك  پلؿاؽت٥ـ. اث٧ؼبٜت ٔلؿ٨ ٦ ث٩ تجٝٱه اسالٞ ٠ٯ

ا٣ٰ ؿك٨ ث٧ؿ٤ـ ٤ّص ل١ـ٨ پبسـاكٮ ام پٱب٠جل كا ثم٫ـ٨ ؿاضت ٦ ٌـأبكٮ اث٧ؼبٜت ؿك٠غبٌفت 

  ؿاؿ ٦ ٰب ربٮ ام پٱب٠جلث٩ ربئٯ كسٱـ ٩ٔ ثلاٮ عٍؿ رب٢ ا٦ ضج٫ب ؽ٧اثٙب٨ پٱب٠جل كا تىٱٱل ٠ٯ

 .ٔلؿ ثستل ا٦ كا ثب ٌلم٤ـش لٝٯ ل٧ض ٠ٯ
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 سان هَسياًِعْذًاهِ خَ

،  ٦عٯ ٌلستبؿ ٩ٔ ٧٠كٰب٩٤ ، ؽـا٤٦ـ ث٩ پٱب٠جلش پس ام ٘قضت س٩ سبٚ ام ا٣ٰ ٠غبصل٨

كا ٩ٔ ؿك ؿاؽٛ ٔمج٩ آ٦ٰنا٢ ٔلؿ٨ ث٧ؿ٤ـ ٤بث٧ؿ ٔلؿ٨ ٦ ٌّػ اسٟ ؽـا ٩ٔ ؿك آ٢  اٮ ِؽم٥ب٩٠

 ٩. پٱب٠جل ا٣ٰ ؽجل كا ث٩ اث٧ؼبٜت ؿاؿ ٦ اث٧ؼبٜت ٔ ( ثبِٯ ٠ب٤ـ٨ است ٧٤ضت٩ ث٧ؿ )ثبس١ٓ ا٫ٜٟٝ

ِؽم٥ب٩٠ كا ٜى٧  ،ؽٱٝٯ ؽ٧ضغبٚ ضـ٨ ث٧ؿ تص١ٱٟ ٘لٌت تب ثب ِلٰص ٠قأل٨ ٥ٔـ ٦ ام ا٣ٰ كا٨

ٌٕل ث٩ ؼلي ٠سزـ اٜغلاٞ علٔت ٔلؿ. ؼب٩ٍٰ ِلٰص ٩ٔ ؿك اؼلاي ٔمج٩ ارت١بق  ٥ٔـ. ثب ا٣ٰ

اث٧ؼبٜت كا ؿٰـ٤ـ ١٘ب٢ ٔلؿ٤ـ اث٧ؼبٜت ام ٌطبك ك٦عٯ ث٩ ت٥ٗ آ٠ـ٨ ٦  ٔلؿ٨ ث٧ؿ٤ـ ٪١ٱ٩ٕ٥

اث٧ؼبٜت ٠برلاٮ لزٱت ِؽم٥ب٩٠ كا ٩ٔ ٰٓ ؽجل وٱجٯ ث٧ؿ . ٧١ؿ٢ ٠غ١ـ كا ؿاكؿِصـ تسٝٱٟ ٤

ثٱب٢ ٔلؿ، ٠طلٔب٢ تغت تأحٱل ِلاك ٘لٌت٥ـ ٦ٍ٘ت٥ـ ا٘ل ا٣ٰ ؽجل ؿكست ثبضـ ض١ب كا ام 

ؽجل ؿك٦ن ثبضـ ٣٠ ٠غ١ـ كا  : ا٘ل ا٣ٰ ، اث٧ؼبٜت ٪ٟ ؿك ٠ّبثٛ ٍ٘ت ٥ٔٱٟ ٠غبصل٨ آماؿ ٠ٯ

 ٮ ٰٓ ِلاك ؿاؿ رـٰـ كا ٠غٕٟ ٔلؿ. ٥ٟٔ ٦ ثب٣ٰ تلتٱت پب تسٝٱٟ ٠ٯ

ص٥ـ ٤ٍل ثلؽبست٥ـ ٦ ِؽم٥ب٩٠ كا ام ٔمج٩ پبئٱ٣ آ٦كؿ٤ـ، ٦ِتٯ آ٤لا ثبمٔلؿ٤ـ، ؿٰـ٤ـ ٪٩١ 

 .  ٧٤ضت٩ ضـ٨ ث٧ؿ ٤بث٧ؿ ٤طـ٨«  ثبس١ٓ ا٫ٜٟٝ»٪ب كا٧٠كٰب٩٤ ؽ٧كؿ٨ ٦ ت٫٥ب آ٤زب ٩ٔ  ٧٤ضت٩

ٯ ؽ٧ؿ كا پٱص ٘لٌت٥ـ ٦ اٮ ثب ؿٰـ٢ ا٣ٰ ٠مزن٨ ا١ٰب٢ آ٦كؿ٤ـ ٦ٜٯ أخلٰت كا٨ ٪١ٱطٙ لـ٨

٦ٜٯ اث٧ؼبٜت ثب «.  ا٣ٰ ٦اِم٩ ام سغل سلصط٩١ ٘لٌت٩ است»ٜزبرت ؽ٧ؿ اٌن٦ؿ٤ـ ٦ ٍ٘ت٥ـ:  ثل

اٮ ٩ٔ ؿكثٱ٣ آ٫٤ب اٰزبؿ ضـ، ت٧ا٤ست تص١ٱٟ آ٫٤ب كا ثل اؿا٩٠ ٠غبصل٨ ث٩ ٪ٟ م٤ـ ٦ ؿك  تٍل٩ِ

ؿك ٤ٱ٩١ كرت فبك، پس ام ٠ـت٫ب ك٤ذ ٦ ٌطبك ٦ تغ١ٛ ٘لس٥ٙٯ ٦ ا٤ت ٤تٱز٩ ث٥ٯ ٪بضٟ ٦ پٱب٠جل

 ام ٠غبصل٨ آماؿ ضـ٤ـ. سبٚ ؿ٪ٟ 

 



 62/    (1تاريخ پيامبر و خاندانش ) 

 

 

  دسس تيست ٍ ّفتندسس تيست ٍ ّفتن

 ( سال اًذٍُ )عام الحضى

عـ٦ؿ س٩ ٠ب٨ ام ؽل٦د ام ضمت ث٥ٯ ٪بضٟ ٘قضتـ٨ ث٧ؿ ٩ٔ سبٚ ؿ٪ٟ ثمخت ث٧ؿ ٦ 

اث٧ؼبٜت ؿكس٣ ٪طتبؿ ٦ ص٥ـ سبٜٙٯ ؿكثستل ثٱ١بكٮ آك٠ٱـ، پٱب٠جل ثل ثبٜٱ٣ ل٧١ عبظل ث٧ؿ، 

اش كا ث٩ اث٧ؼبٜت  سب٩ٜ ٧7ؿ ٩ٔ لجـا١ٜؽٝت پـكثنكٖ پٱب٠جل، ٨٧٤ سبٚ پٱص ث 43ؿكست 

اش ٪ٱش ٧ٔتب٪ٯ  ام ثلاؿكماؿ٨ تغ٧ٰٛ ؿاؿ٨ ث٧ؿ ٦ اث٧ؼبٜت ؿك ا٣ٰ ٠ـت ؿك پل٦كش ٦ ع١بٰت

ث٩ اث٧ؼبٜت  )ظ(پٱب٠جل ؿٰـ تل ٠ٯ ٤ٕلؿ٨ ث٧ؿ، اث٧ؼبٜت ٪ل ٜغف٩ ؽ٧ؿ كا ث٩ پبٰب٢ ل١ل ٤نؿٰٓ

٩ ض١ب پبؿاش ٤ٱٓ ؿ٪ـ ٩ٔ ثلاٮ تلثٱت ٫ٙ٤٦ـاكٮ ٦ ل٧١ رب٢ ؽـا ؽٱلت ؿ٪ـ ٦ ث»ٌل٧٠ؿ: 

)ظ(  ص٫ل٨ اث٧ؼبٜت ثب ض٥ٱـ٢ ؿلبٮ ؽٱل ععلت كس٧ٚ«  ٠لاِجت ام ٣٠ ك٤ذ ٌلا٦ا٢ ثلؿٮ

 ضبؿ٠ب٢ ضـ ٦ سپس رب٢ كا ث٩ رب٢ آٌل٥ٰص تسٝٱٟ ٔلؿ. 

ضل٦ق ضـ ث٩ ؼ٧كٮ ٩ٔ  )ظ(پس ام ٦ٌبت اث٧ؼبٜت آماك ٠طلٔٱ٣ ٤سجت ث٩ پٱب٠جل

ؿك عُ  )ظ(٧ٰٟ م٤ـ٨ ث٧ؿ ِلٰص ٤ت٧ا٤ست ث٩ ٣٠ آسٱت ثلسب٤ـ پٱب٠جلآ٤غعلت ٌل٧٠ؿ: تبل١

. ص٥ـ  ، ربٮ ؿ٨ اث٧ؼبٜت ؿلب ٔلؿ ٦ ٌل٧٠ؿ:ؽـاٰب! اث٧ؼبٜت كا ؿك ر٧اك كع١ت ؽ٧ؿ ؿك ث٫طت

ث٧ؿ ٩ٔ ؿ٠٦ٱ٣ ٠صٱجت ثنكٖ ثل پٱب٠جل ٦اكؿ ضـ ٦  ك٦مٮ ثٱطتل ام ٦ٌبت اث٧ؼبٜت ٤ٙقضت٩

اسال٠ٯ ٔلؿ٨ ث٧ؿ ٰم٥ٯ ععلت ؽـٰز٩ ؿك  ٫عتٔسٯ ٩ٔ ثٱطتل٣ٰ ع١بٰت اِتصبؿٮ كا ام ٤

كٌت ٩ٔ ؿ٦  آستب٢ ٦ك٦ؿ ث٩ ث٫طت ا٫ٜٯ ِلاك ٘لٌت ععلت ؽـٰز٩ ؿكعبٜٯ ام ؿ٤ٱب ٠ٯ

ٜجب٤ص ث٩ تسجٱظ ؽـا  پسلش ٰم٥ٯ ِبسٟ ٦ لجـاهلل ؿك ؼ٧ٍٜٱت ٧ٌت ٔلؿ٨ ث٧ؿ٤ـ، ا٦ ؿك عبٜٱ٩ٕ

پل ٠غجتٯ ث٩  ؿ ٦ ٤ٙب٨، ٜجؾ٥ـٮ م اش ٌبؼ٩١ ث٩ ص٫ل٨ ؿؽتلْ ٠مص٧ٞ پ٥ذ سب٩ٜ ،ٔلؿ علٔت ٠ٯ

 ا٦ ٔلؿ ٦ رب٢ كا ث٩ رب٢ آٌل٣ٰ تسٝٱٟ ٔلؿ.

 پٱٕل پبْ ؽـٰز٩ كا ثب ا٤ـ٨٦ ثسٱبك ؿك ِجلستب٤ٯ ؿك ؿا٣٠ ٨٧ٔ عز٢٧ ٤نؿٰٓ ِجل ععلت

لجـا١ٜؽٝت ٦ اث٧ؼبٜت ؿ٣ٌ ٔلؿ٤ـ، پٱب٠جل ؿك ٥ٔبك ِج٧ك ٰبكا٢ ٦ٌبؿاك ؽ٧ٰص اٰستبؿ، ١٤بم 

٦ ؽـٰز٩ پٱب٠جل)ظ( ص٥ب٢ و٥١بْ ث٧ؿ ٩ٔ ١ٔتل ام  ثمـ ام ٦ٌبت اث٧ؼبٜت ٔلؿ. ؽ٧ا٤ـ ٦ ؿلب

 اٜغن٢ ٰم٥ٯ سبٚ وٟ ٦ ا٤ـ٨٦ ٤بٞ ٫٤بؿ٤ـ.  آ٠ـ ٦ ام ا٣ٰ ك٦ آ٢ سبٚ كا لبٞ ؽب٩٤ ثٱل٢٦ ٠ٯ

 تِ سَي طائف

ثمـ ام ٦ٌبت اث٧ؼبٜت ٠طلٔٱ٣ ٩ٕ٠ ثبك ؿٰٙل افٰت ٦ آماك پٱب٠جل كا آوبم ٔلؿ٤ـ ا٠ب ؿٰٙل 

ؽبضبْ ثل سلش كٰؾت٥ـ ٦ سٱلاثٯ ٧٘س٥ٍـ ؿك ١٤بم ثل ٔسٯ ٤ج٧ؿ ٩ٔ ام ا٦ ؿٌبق ٥ٔـ. ؽبْ ٦ 
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سل ا٦ ؽبٜٯ ٔلؿ٤ـ ٦ افٰت كا ث٩ عـٮ كسب٤ٱـ٤ـ ٩ٔ پٱب٠جل)ظ( ٠زج٧ك ضـ ٩ٕ٠ كا ث٩ س٧ٮ 

ؼبئً تلْ ٥ٔـ ضبٰـ ٩ٔ ثمعٯ ام آ٫٤ب ا١ٰب٢ ثٱب٦ك٤ـ ٦ ام ا٦ ؿٌبق ٥٥ٔـ. پس ام ٦ك٦ؿ ث٩ 

 ب٢ كا ث٩ اسالٞ ؿل٧ت ٔلؿ.ؼبئً ث٩ سلان س٩ ٤ٍل ام ثنك٘ب٢ ِجٱ٩ٝ حّٱً كٌت ٦ آ٤

اٮ ا١ٰب٢ ٤ٱب٦كؿ٤ـ. ٠لؿٞ ؼبئً ٩ٔ ثنك٘ب٢ ؽ٧ؿ كا ص٥ٱ٣ ؿٰـ٤ـ ؿك ؿ٦  ا٠ب ٪ل ٔـاٞ ث٩ ث٫ب٩٤

مؿ٤ـ ام ؼبئً ثٱل٢٦  ؼلي كا٨ صً ٔطٱـ٤ـ ٦ پٱب٠جل ؽـا كا ثب س٫ٙ٥بٰٯ ٩ٔ ثل پبٰص ٠ٯ

٧ك ثبوٯ ٩ٔ ٔلؿ٤ـ. پٱب٠جل ث٩ ع٩٠٧ ؼبئً كسٱـ، ام ٌلغ آماك ٦ ؽستٙٯ ؿك سبٰ٭ ؿكؽت ا٤ٙ

ؽـاٰب ٤بت٧ا٤ٯ ٦ ثٱضبك٘ٯ ؽ٧ؿ »ام آ٢ ٌلم٤ـا٢ كثٱم٩ ث٧ؿ ٤طست ٦ ثب ؽـاٮ ؽ٧ؿ ص٥ٱ٣ ٍ٘ت: 

ثلٞ  ٘قاكٮ؟ ... ث٩ ت٧ پ٥ب٨ ٠ٯ ٥ٟٔ، ؽـا ت٧ پل٦كؿ٘بك ٥٠ٯ، ٠لا ث٩ ٩ٔ ٦ا ٠ٯ كا ث٩ ت٧ ضٕبٰت ٠ٯ

ؿ٤ـ ٦ پسلا٢ كثٱم٩ ٩ٔ ؿك ؿاؽٛ ثبن ث٧ؿ٤ـ ثل ٠غ١ـ تلعٟ ٔل« ام ا٣ٰ ٩ٔ ثل ٣٠ وعت ٥ٔٯ.

كا ثب ـلٌٯ ام ا٧ٙ٤ك ث٩ س٧ٮ ا٦ ٌلستبؿ٤ـ. پٱب٠جل)ظ( ٦ِتٯ « لِـاس»والٞ ٤صلا٤ٯ ؽ٧ؿ 

٦ سپس ؽ٧كؿ. لـاس ام ا٣ٰ سؾ٣ تمزت ٔلؿ ٦ « ثسٟ اهلل»ؿست ث٩ س٧ٮ ا٧ٙ٤ك ثلؿ، ٍ٘ت: 

٧ٰ٘ـ. پٱب٠جل ام ا٦ پلسٱـ: ام ٔـاٞ ض٫لٮ ٦ ؿ٣ٰ ت٧  ٍ٘ت: ٔسٯ ام ا٪ٛ ا٣ٰ ض٫ل ص٥ٱ٣ ١٤ٯ

ت ا٪ٛ ٤ٱ٧٥ا ٪ستٟ. پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ: ض٫ل ٪١ب٢ ٠لؿ صبٜظ، ععلت ٤٧ٰس؟ صٱست؟ لـاس ٍ٘

ض٥بسٯ؟ پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ: ا٦ ثلاؿك ٣٠ ٦ پٱب٠جل ث٧ؿ ٦ ٣٠  لـاس پلسٱـ: ت٧ ٤٧ٰس كا ام ٔزب ٠ٯ

٪ٟ پٱب٠جلٞ. لـاس ؿست ٦ پبٮ پٱب٠جل كا ث٧سٱـ ٦ ثل٘طت. پٱب٠جل ام ؼبئً ث٩ ٩ٕ٠ ثبم٘طت 

ٱ١ب٢ اث٧ؼبٜت ٦ ام ثستٙب٢ ؽـٰز٩ ث٧ؿ ٌلستبؿ تب ا٦ كا ا٠ب٢ پ ث٣ لـٮ ٩ٔ ٪ٟ ٦ ث٩ سلان ٠ؽمٟ

 ؿ٪ـ ٦ ؿك سبٰ٭ ا٣ٰ ا٠ب٢ ثت٧ا٤ـ كسبٜت ؽ٧ؿ ك ث٩ ٠لؿٞ ٩ّٕ٠ ثلسب٤ـ.

 

 تيست ٍ ّفتنسؤالْاي دسس 

 ٥ٰ٧٘ـ؟ صلا؟ ٔـاٞ سبٚ لبٞ اٜغن٢ ٠ٯ .0

 ؽـٰز٩ ٦ اث٧ؼبٜت ؿك ٔزب ث٩ ؽبْ سپلؿ٨ ضـ؟ پٱٕل .5

 بٜت ص٩٤٧ٙ ام ا٦ ؿٜز٧ٰٯ ٔلؿ؟پٱب٠جل)ظ( ؿك آؽل٣ٰ ٜغفبت ل١ل اث٧ؼ .3

 صلا پٱب٠جل)ظ( ث٩ ؼبئً ٪زلت ٔلؿ؟ .4

 ٠لؿٞ ؼبئً ثب پٱب٠جل ص٩٤٧ٙ كٌتبك ٔلؿ٤ـ؟ .5

 پٱب٠جل پس ام ثبم٘طت ام ؼبئً ث٩ ٩ٕ٠ ص٩٤٧ٙ م٠ٱ٥٭ اثالن كسبٜت ؽ٧ؿ كا ٌلا٪ٟ ٔلؿ؟ .6
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  تيست ٍ ّشتنتيست ٍ ّشتندسس دسس 

  هذيٌِ دس جستجَي هصلح

ر٥ٗ ٦ ؽ٤٧لٰنٮ عبٟٔ  ،ؽنكد ؿك ٠ـ٩٥ٰ ثٱص ام ٰٕصـ سبٚ ث٧ؿ ٩ٔ ثٱ٣ ؿ٦ ِجٱ٩ٝ ا٦س ٦

ام ِجٱ٩ٝ ؽنكد ث٩ ٩ٕ٠ آ٠ـ٤ـ تب «  ٧ْٔا٢فَ»٦ «  اسمـ ث٣ مكاك٨»ث٧ؿ ٦ اما٥ٰٕبك ؽست٩ ضـ٨ ث٧ؿ٤ـ. 

كٌك اؽتالي ٧٠ر٧ؿ ؿك ثٱ٣ ؿ٦ ِجٱ٩ٝ ١ٔٓ ثٙٱل٤ـ، ا٠ب ؿك ٩ٕ٠ ثب ؽجل  ام سلا٢ ٩ٕ٠ ثلاٮ

است ٩ٔ ثـ٢٦ تغّٱُ ام ا٣ٰ ؽجل ٫٠ٟ ، ثب ؽ٧ؿ ٍ٘ت٥ـ ث٫تل  است ضـ٤ـ ٩ٔ پٱب٠جلٮ ـ٧٫ك ٔلؿ٨

، ث٩ ٠سزـاٜغلاٞ آ٠ـ٤ـ ٦ ث٥ٯ ٪بضٟ كا ؿٰـ٤ـ ٩ٔ ؿك عزل اس١بلٱٛ ث٩  ث٩ ض٫ل ؽ٧ؿ ثبم٤ٙلؿٰٟ

، اسمـ ٤نؿٰٓ آ٠ـ ٦  اش رنكاستٯ ٦ ٧٤ك ٦ صٍب ٤ٱست ا٤ـ ٩ٔ ؿك ص٫ل٨ ٘لؿ ٔسٯ ع٩ّٝ مؿ٨

بً(، ٪٩١ جبعٓصٓ ٤ٟٓمٓأ)،ؿك٦ؿ ٌلستبؿ  ع٩ّٝ ر١مٱت كا ضٕبٌت ٦ ث٩ پٱب٠جل، ث٩ سجٓ رب٪ٝٱت

٪ب ث٩ س٧ٮ اسمـ ث٣ مكاك٨ ٩ٔ ثنكٖ ِجٱ٩ٝ ؽنكد ث٧ؿ ثل٘طت ٦ ا٦كا ض٥بؽت٥ـ، كس٧ٚ  ص٫ل٨

، ؿك٦ؿث٫تلٮ كا ث٩  ث٩ آكا٠ٯ سل كا ث٥ٝـ ٔلؿ ٦ ث٩ ا٦ ٤ٙلٰست ٦ ٌل٧٠ؿ: ؽـاٮ ثنكٖ )ظ(ؽـا

سپس اسمـ پلسٱـ «  سالٞ لٝٱٕٟ»٠ب ؿست٧ك ؿاؿ٨ است ٦ آ٢ ؿك٦ؿ ا٪ٛ ث٫طت است 

ثب تجس١ٯ ؿ٥ٜطٱ٣ ص٥ٱ٣ پبسؼ ٌل٧٠ؿ:  )ظ(پٱب٠جل« ؟ ٠غ١ـ! ٠ب كا ث٩ ص٩ صٱن ؿل٧ت ٠ٱ٥ٕٯ اٮ»

ث٩ ض٫بؿتجل ٰٕب٤ٙٯ ؽـا ٦ ٧٘ا٪ٯ ثل پٱب٠جلٮ ٣٠ ٦ ا٩ٕ٥ٰ صٱنٮ كا ضلٰٓ ؽـا ِلاك ٤ـ٪ٱـ ٦ »

٥ٔٱـ ٦ ٌلم٤ـا٢ ؽ٧ؿ كا ثؾبؼل ٌّل ٦ ت٫ٱـستٯ ٤ٕطٱـ ٦ ث٩ ٔبك٪بٮ مضت  ث٩ پـك ٠بؿك ٤ٱٕٯ

٨ ٤ٕطٱـ، ث٩ ٠بٚ ٰتٱٟ تزب٦م ٥ٕ٤ٱـ ؿؽـا ؽ٢٧ ا٦ كا ٠غتلٞ ض١ل ـ، ا٤سب٤ٯ كا ٤٩ٔنؿٰٓ ٤ط٧ٰ

٧٘ئٱـ ث٩ لـٚ ٦ ؿاؿ  ٥ٔٱـ، ٪٥ٙب٠ٯ ٩ٔ سؾ٥ٯ ٠ٯ پٱ١ب٩٤ كا پل٥ٔٱـ ٦ ثبتلام٦، لبؿال٩٤ ٦م٢

، ثبضـ ٩ٔ ٠تقٔل  سٍبكض٫بٮ ؽـاست ث٥ـٰـ ٦ٌب ٥ٔٱـ ا٫٥ٰب ث٧ٙئٱـ ٦ ث٩ ل٫ـٮ ٩ٔ ثب ؽـا ٠ٯ

 «ض٧ٰـ.

 ذگاىايواى ًوايٌ

اسمـ ثب ض٥ٱـ٢ ١ٝٔبت مٰجبٮ پٱب٠جل ٦ ثب سؾ٥ب٤ٯ ٩ٔ ام٧٫ٰؿٰب٢ ٰخلة ض٥ٱـ٨ ث٧ؿ ٩ٔ 

٪زلتص ام ٩ٕ٠ ث٩  ، ـ٧٫ك پٱب٠جلٮ كا ام سلم٠ٱ٣ عزبم ٠ژؿ٨ ؿاؿ٨ ٩ٔ ٔتبة ؿ٥ٰٯ»ٍ٘ت٥ـ  ٠ٯ

٤ٱست ٩ٔ  ضٕٯ: » آ٦كؿ٨ ثب اؿة ٍ٘ت )ظ(٧ٌكاً ؿستص كا ث٩ س٧ٮ كس٧ٚ ؽـا.«  ٠ـ٩٥ٰ است
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، اٮ ٠غ١ـ! ا٢٧٥ٔ ث٩ ٰٙب٤ٙٯ ؽـا ٦  ٥ٔٯ ٦ ث٩ ؽٱل ٦ ٤ٱٕٯ ؿل٧ت ٠ٯ ت٧ پٱب٠جل ؽـائٯ

اسمـ ث٩ سللت ثب پٱب٠جل ص١ٱ١ٯ ضـ ٦ ثب صـاِت ثب ا٦ ث٩ .«  ؿ٪ٟ ت٧ ض٫بؿت ٠ٯ پٱب٠جلٮ

، ٣٠ ام ا٪بٜٯ ٰخلة ٦ ام  اٮ كس٧ٚ ؽـا پـك ٦ ٠بؿكٞ ثٍـاٰت: » ٍ٘ت ٍ٘ت٧ٙ ٤طست ٦ ص٥ٱ٣

ا٦س ٠ب٪٫بست ٩ٔ ر٥ٗ ٦ ؽ٤٧لٰنٮ ؿك٘ٱل ضـ٨ ٦ ٘ب٨ ٦   ، ٠ٱب٢ ٠ب ٦ ِجٱ٩ٝ ِجٱ٩ٝ ؽنكد ٪ستٟ

٪بٮ ٰٕـٰٙل  ٔط٥ـ ٦ ؽب٩٤ اٌت٥ـ ٦ ٰٕـٰٙل كاث٩ ؽبْ ٦ ؽ٢٧ ٠ٯ ثٱٙب٨ ؿ٦ ِجٱ٩ٝ ث٩ رب٢ ٪ٟ ٠ٯ

م٥٤ـ،ا٠ٱـ٦اكٞ ٩ٔ ثب ؿست ت٧ ا٣ٰ آتص  ٥٥ٔـ ٦ صبؿك٪ب ٦ ٤ؾٝستب٫٤ب كا آتص ٠ٯ كا ٦ٰلا٢ ٠ٯ

٦ ؽ٤٧لٰنٮ ٦ رـائٯ  ؾ٧كؿ ٦ ا٣ٰ ر٥ٗ٪بٮ ٘سست٩ ثـست ت٧ پٱ٤٧ـ ث ؽب٧٠ش ض٧ؿ ٦ كضت٩

٘ل٦ٰـ ٦  ، ؿ٦ست ا٦، ف٧ٔا٢ ٪ٟ ث٩ اسالٞ ثب تط٧ُٰ ٦ كا٪١٥بئٯ اسمـ ث٣ مكاك٨« پبٰب٢ پقٰلؿ.

 ٪ل ؿ٦ ثب ٪ٟ ث٩ س٧ٮ ٠ـ٩٥ٰ ثبم٘طت٥ـ. 

ٌمبٜٱت ضـٰـ ا٣ٰ ؿ٦ ٤ٍل ؿك ٠ـ٩٥ٰ ثلاٮ اسالٞ ٦ ٘ناكض٫بئٯ ٩ٔ ام ٩ٕ٠ ؿك ٧٠كؿ پٱب٠جل ث٩ 

ضـٰـ ٠لؿٞ ٠ـ٩٥ٰ ث٩ ك٪جل ٦ ٠صٝغٯ لبِٛ ٦ ؿٜس٧م ؿست ث٩ ؿست ٪ٟ  كسٱـ ٦ ٤ٱبم ٠ـ١٫٥ٰٯ

، ثنكٖ ؽنكد ؿك سبٚ ثمـ لبمٞ  ؿاؿ تب ٰٓ ٘ل٦٪ـ٦امؿ٨ ٤ٍلٮ ث٩ سلپلستٯ اسمـث٣ مكاك٨

 ٩ٕ٠ ٦ ؿٰـاك ثب پٱب٠جل ضـ٤ـ. 
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  دسس تيست ٍ ًْندسس تيست ٍ ًْن

  پيواى عمثِ اٍل

كد ٦ ؿ٨ ٤ٍلضب٢ ام ِجٱٝ٭ ؿ٨ ٤ٍلضب٢ ام ِجٱٝ٭ ؽن٘ل٨٦ ؿ٦امؿ٨ ٤ٍلٮ اٮ ٩ٔ ث٩ ٩ٕ٠ آ٠ـ٤ـ 

ضـ٨ )٠غٝٯ  اٮ ثٱ٣ ؿ٦ ٧ٔ٪ٯ ٩ٔ ؿك ؿ٦ سلم٠ٱ٣ ٩ٕ٠ ٦ ٥٠ٯ ٦اِك ؿك ت٩ٙ٥ا٦س ث٧ؿ٤ـ. آ٤ب٢ 

 م٥٤ـ( است ثب پٱب٠جل ٠الِبت ٔلؿ٨ ٦ ثب آ٢ ععلت پٱ١ب٢ ٩ٔ ٠س١ٝب٤ب٢ ث٩ ضٱؽب٢ س٥ٗ ٠ٯ

٤ن٥٤ـ ٦ ثست٥ـ ٩ٔ ث٩ ؽـا ضلْ ٧٤كم٤ـ، ؿمؿٮ ٥ٕ٤ـ، ٌلم٤ـ ؽ٧ٰص كا ٤ٕط٥ـ، ثٱٕـٰٙل ت١٫ت 

ك٤٦ـ ٦ ا٘ل ٦ٌب  ؽـا كا ا٤زبٞ ٤ـ٪٥ـ ٦ ا٘ل ث٩ ل٫ـ ؽ٧ؿ ٦ٌب ٔلؿ٤ـ ث٩ ث٫طت ٠ٯ ٥٘ب٪ب٢

 ثؾطـ. ٥ٔـ ٦ ٰب آ٩ٕ٤ ٠ٯ ، ؽ٧ا٨ آ٤ب٢ كا لقاة ٠ٯ ؽـاست ٤ٕلؿ٤ـ، اؽتٱبك ثـست

ر١ك ٧ٌَ ام پٱب٠جل ؽ٧است٥ـ ٩ٔ ٔسٯ كا ثلاٮ تجٝٱه ؿ٣ٰ اسالٞ ثب آ٫٤ب ث٩ ٰخلة ثٍلستـ تب 

٠ٔصمت ث٣ ل١ٱل ٩ٔ ِلآ٢ كا ث٩ مٰجبئٯ  )ظ(الٞ كا ث٩ آ٤ب٢ ثٱب٧٠مؿ. پٱب٠جلِلآ٢ ٦اعٕبٞ اس

 .٠ـ٩٥ٰ ٌلستبؿ ؽ٧ا٤ـ ثب آ٫٤ب ث٩ ٠ٯ

 ؟شٌاسيذ آيا هصعة تي عويش سا هي

٠صمت ر٧ا٤ٯ ام ٧٤اؿ٘ب٢ لجـا١ٜؽٝت است ٩ٔ ِجٛ ام ٪زلت ٠س١ٝب٫٤ب ث٩ عجط٩ ث٩ اسالٞ 

ك ضـ ا٦ كا ؿك ؽب٩٤ ؽ٧ؿ م٤ـا٤ٯ ٔلؿ ٦ ٠بؿك ٠طلٔص ٦ِتٯ ام ا١ٰب٢ ٌلم٤ـش ٠ؽٝ ٘ل٦ٰـ ا٠ب

تب ؿست ام پٱب٠جل ثلؿاكؿ، ٠صمت ٦ِتٯ ؿك م٤ـا٢ ٠بؿكش ث٧ؿ ثب  وال٠ب٤ٯ كا ثل ا٦ ١٘بضت

ا٤ـ،  ٌلاك ام آماك ٠طلٔٱ٣ ث٩ ؼلي عجط٩ علٔت ٔلؿ٨ ؽجل ضـ ٩ٔ تمـاؿٮ ام ٠س١ٝب٤ب٢ ثلاٮ

٫٠برلا٢ كسب٤ٱـ ٦ ثب آ٫٤ب ث٩ سبعٛ ؿكٰب ث٩  ٠صمت ضجب٩٤ ام م٤ـا٢ ٠بؿك ٌلاك ٔلؿ ٦ ؽ٧ؿ كا ؿك

 ؽ٧ا٤ـ ٦ ثباعٕبٞ اسالٞ آض٥ب ضـ٨ ث٧ؿ.  ، ِلآ٢ كا ثسٱبك مٰجب ٠ٯ عجط٩ ٪زلت ٔلؿ. ٠صمت

پس ام ٠أ٧٠كٰت تجٝٱه ام س٧ٮ پٱب٠جل)ظ( ثب اسمـث٣ مكاك٨ ث٩ ٠ـ٩٥ٰ آ٠ـ ٦ ؿك ٠صمت 

ـ ٦ث٩ آ٠ صجغٙب٪ب٢ ٦ ضب٠ٙب٪ب٢ ث٩ ٥ٔبك ع٩ّٝ صب٪ٯ ٩ٔ ٠غٛ ارت١بق ٠لؿٞ ث٧ؿ ٠ٯآ٤زب 

ٔلؿ ٦ ثت پلستٯ كا ٧٠كؿ  ، صغجت ٠ٯ پلؿاؽت ٦ پٱلا٢٧٠ ؿل٧ت پٱب٠جل اسالٞ ِلائت ِلآ٢ ٠ٯ

كٌتبك ٤ٱ٧ٰٕٯ ٠صمت ثبلج ضـ ٩ٔ ثنك٘ب٤ٯ ام ٠طلٔٱ٣ ٠ـ٩٥ٰ ث٩ ٰٙب٤ٙٯ  ؿاؿ. ِلاك ٠ٯ ا٤تّبؿ

 ؽـا ٦ پٱب٠جلٮ ععلت ٠غ١ـ ا١ٰب٢ ثٱب٦ك٤ـ.

٣، سمـث٣ ٠مبف، ام ثنك٘ب٢ ِجٱ٩ٝ ؿاٰٯ ٠»ث٣ ل١ٱل ٍ٘ت:  ك٦مٮ اسمـث٣ مكاك٨ ث٩ ٠صمت
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لجـاالض٫ٛ(   ٪بٮ ا٣ٰ ِجٱ٩ٝ )ث٥ٯ ا٦س ٦ ٠لؿٮ ؽلؿ٥٠ـ ٦ ثنك٧٘اك است ٦ ؿك ٠ٱب٢ ٰٕٯ ام تٱل٨

علٔت ٔلؿ٤ـ ٦ ثل سل صب٪ٯ ٩ٔ ٠غٛ « ٧ٍ٤ف ٦ سٱبؿتٯ ؿاكؿ ثٱب ثب ٪ٟ ث٩ ٠غٝ٭ اٰطب٢ ثل٦ٰٟ.

ثلاٮ ٧٤ر٧ا٤ب٢ ٦ ر٧ا٤ب٤ٯ كٌت ٦ آ٠ـ ٠لؿٞ ث٧ؿ ٌل٦ؿ آ٠ـ٤ـ. ٠صمت ث٩ ٔبك ؽ٧ؿ ٠طى٧ٚ ضـ ٦ 

٩ٔ ؿك آ٢ اؼلاي ث٧ؿ٤ـ ث٩ تال٦ت ِلآ٢ پلؿاؽت. سمـث٣ ٠مبف ا٣ٰ ؽجل كا ث٩ سللت ؿكٰبٌت ٦ 

ثلآضٍت ٦ اُسٱـ ٰٕٯ ام ؿال٦كا٢ ِجٱ٩ٝ كا ٌل٠ب٢ ؿاؿ تب ث٩ سل صب٨ ثل٦ؿ ٦ ر٧ا٢ ٠ّٕٯ كا ام تجٝٱه 

ض١طٱلٮ ٦ اسجٯ ؽ٧ؿ كا ٧ٌكا ث٩  ثبم ؿاكؿ ٦٘ل٩٤ ا٦ كا ؿستٙٱل ٔلؿ٨ ٦ ث٩ ٤نؿ سمـ ثجلؿ. اسٱـ ثب

٠غٛ كسب٤ٱـ ٦ ث٩ اسمـث٣ مكاك٨ ٍ٘ت: كأٰت ٠لا ٌلستبؿ٨ تب ت٧ ٦ ٠ٱ١٫ب٤ت كا ام ا٥ٰٕبك ثبمؿاكٞ 

 ٦ ث٧ٰٟٙ ٩ٔ ام ؽطٟ ِجٱ٩ٝ ا٦س ثتلسٱـ ٦ ث٩ ِجٱ٩ٝ ؽ٧ؿ ثبم٘لؿٰـ.

٠صمت ٩ٔ ؿك ؿال٦كٮ ام اُسٓٱـ صٱنٮ ٟٔ ٤ـاضت ثب ١ٔبٚ ٫٠لثب٤ٯ ث٩ ا٦ ٍ٘ت: آٰب ٣ٕ١٠ 

ؽ٧ا٤ٟ  ٧٘٦ ث٥طٱ٥ٯ؟ ١ٝٔبتٯ كا ثل ت٧ ٠ٯ است ام است ؽ٧ؿ ٌل٦ؿ آٰٯ ٦ ِـكٮ ثب ٠ب ث٩ ٍ٘ت

ا٘ل ٤ٱ٧ٕ ؿٰـٮ ٦ ؿ٦ست ؿاضتٯ ؿك آ٢ ثٱ٥ـٰطٯ ٦ ٘ل٩٤ ام ا٥ٰزب ؽ٧ا٪ٱٟ كٌت. اسٱـ ام است 

 ٌل٦ؿ آ٠ـ ٦ ٤طست ٦ ٠صمت ثلاٮ ا٦ آٰبتٯ ام ِلآ٢ كا ثب آ٪٥ٗ ؽ٧ش ؽ٧ا٤ـ.

ثبٰـ ؽ٧ؿ »ؿ٣ٰ كا ثپقٰلؿ ص٩ ثبٰـ ث٥ٕـ؟ ٠صمت ٍ٘ت: اسٱـ ٍ٘ت: ٪ل ٔس ثؾ٧ا٪ـ ا٣ٰ 

« كا پبْ ٥ٔـ ٦ ؿ٦ رب٩٠ پبْ ثپ٧ضـ ٦ ؿ٦ ض٫بؿت ثل مثب٢ ربكٮ ٥ٔـ ٦ آ٤ٙب٨ ١٤بم ثؾ٧ا٤ـ.

٦ض٧ ؿاؿ ٦  اسٱـ ٫٠بك است ؽ٧ؿ كا ك٪ب ٔلؿ ٦ ٪١ب٢ رب ؿك آة ٜجبس٫ب ٦ ثـ٢ ؽ٧ؿ كا ضست

ٮ ؿٰٙل ث٩ س٧ٮ سمـث٣ ٠مبف ثبم٘طت. ا ض٫بؿتٱ٣ كا ٍ٘ت ٦ ١٤بم كا ث٩ ا٦ ٰبؿ ؿاؿ ثب ص٫ل٨

اٮ ٩ٔ كٌت٩ است  سمـث٣ ٠مبف ٪١ٱ٣ ٩ٔ اسٱـ كا ام ؿ٦ك ؿٰـ، ِسٟ ؽ٧كؿ ٩ٔ ا٦ كا ثب وٱل ص٫ل٨

ثٱ٥ٟ. ام ا٦ ٠برلا كا پلسٱـ. اسٱـ پبسؾٯ ؿاؿ ٩ٔ ا٦ كا ِب٤ك ٤ٕلؿ ام ا٣ٰ ك٦ ؽ٧ؿش ثب ؽطٟ  ٠ٯ

 ٦ ٤بكاعتٯ ثس٧ٮ ٠صمت علٔت ٔلؿ.

٩ ثب اُسٱـ ٔلؿ٨ ث٧ؿ ثب ا٦ ٪ٟ ا٤زبٞ ؿاؿ ٦ سلا٤زبٞ سمـث٣ ٠مبف ٠صمت ٪١ب٢ ثلؽ٧كؿٮ كا ٔ

 ٪ٟ ث٩ اسالٞ ا١ٰب٢ آ٦كؿ.

ِجٱ٩ٝ ؽ٧ؿ  ا٦ پس ام ا١ٰب٢ آ٦كؿ٤ص ثس٧ٮ ،ثنكٖ ِجٱ٩ٝ ث٥ٯ لجـاالض٫ٛ ،ث٣ ٠مبف سمـ

  صغجت ٔلؿ٢ ثب ٠لؿا٢ ٦ م٤ب٢ ض١ب ثل ٣٠ علاٞ است تب ا٩ٕ٥ٰ»ثل٘طت ٦ ص٥ٱ٣ الال٢ ٔلؿ: 

اش ٠لؿٮ ٰب م٤ٯ وٱل  ثبلج ضـ ٩ٔ ؿك ِجٱ٩ٝسمـ ا٣ٰ ٔالٞ « ثٱب٦كٰـا١ٰب٢ ا٦ ث٩ ؽـا ٦ پٱب٠جل 

 ٤ط٧ؿ.  ٠س١ٝب٢ ٰبٌت
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 تيست ٍ ًْنسؤالْاي دسس 

 ثب ص٩ ٔسب٤ٯ ٦ ؿك ٔزب ٦ ثل سل ص٩ صٱن٪بٰٯ ثست٩ ضـ؟پٱ١ب٢ لّج٩ ا٦ٚ  .0

 ٠أ٧٠كٰت ا٦ ؿك ٠ـ٩٥ٰ ص٩ ث٧ؿ؟ ٠صمت ث٣ ل١ٱل كا ؿك س٩ ؽػ ٠ملٌٯ ١٤بئٱـ؟ .5

 ج ا١ٰب٢ آ٦كؿ٢ ثنك٘ب٤ٯ ام ٠طلٔب٢ ٠ـ٩٥ٰ ضـ؟ص٩ لب٠ٝٯ ثبل .3

اٮ ام ثلؽ٧كؿ ٤ٱ٧ٕٮ ٠صمت ٩ٔ ثبلج ا١ٰب٢ آ٦كؿ٢ ٰٕٯ ام ٠طلٔب٢ ٠ـ٩٥ٰ ضـ  ٩٤٧١٤ .4

 كا ث٧٥ٰسٱـ.

 اش ص٩ صٱنٮ كا الال٢ ٔلؿ؟ سمـث٣ ٠مبف پس ام ثبم٘طت ث٩ ِجٱ٩ٝ .5
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  امام  سيسيدسس دسس 

 پيواى عمثِ دٍم

ام ٩ٕ٠ ث٩ ٠ـ٩٥ٰ اٰبٞ عذ ٌلا  )ظ(ب٠جل، ص٥ـ ٠ب٨ ِجٛ ام ٪زلت پٱ ؿك سبٚ ؿ٦امؿ٪ٟ ثمخت

٤ٍل٨ ام تبم٨ ٠س١ٝب٤ب٢ ٰخلة ام ؿ٦ ِجٱ٩ٝ ا٦س ٦ ؽنكد ث٩ ٪١لا٨ ٔبك٦ا٤ٯ ث٩  79كسٱـ،٘ل٦٪ٯ 

ؽـا لبمٞ ٩ٕ٠ ضـ٤ـ ١٤ب٥ٰـ٘ب٢ ا٣ٰ ٘ل٨٦ ؿك ٠ب٨ فٰغز٩ ام  ض٧َ ؿٰـاك كس٧ٚ

ؿك ؽب٩٤  ٠بٮ ِلاك ؿٰـاك ٦ ٍ٘ت٧ٙ»ٌل٧٠ؿ:  پٱب٠جلؿكؽ٧است ؿٰـاك ٔلؿ٤ـ، پٱب٠جل ث٩ آ٤ب٢

« ٩ٔ حٝخٯ ام ضت ٘قضت٩ ثبضـ ٪٥ٙب٠ٯ ، لجـا١ٜؽٝت ؿك ٘لؿ٩٤ ٥٠ٯ ؿك ضت ؿ٦ماؿ٪ٟ فٰغز٩

٠ب٥٤ـ،  ٥ـ ص٥ٱ٥طجٯ كا ؿك ٥٠ٯ تب صجظ ٠ٯٰآ ، ٔسب٤ٱ٩ٕ ثلاٮ عذ ؽب٩٤ ؽـا ٠ٯ ِبثٛ ت٧ر٩ ا٩ٕ٥ٰ

ـ ٦ للٌبت ٦ سپس ٥٠ٯ ٧ٔس ٥٥ٔ ثبٰست ث٩ ٪١لا٨ عبرٱب٢ ام ٩ٕ٠ ث٩ سلم٠ٱ٣ ث٥بثلا٣ٰ آ٤ب٢ ٠ٯ

لجـا١ٜؽٝت ؿك ٘لؿ٩٤ ٥٠ٯ  ا٤ـ، ٠ؾٍٱب٩٤ ث٩ ؽب٩٤ ٪ب ؽ٧اثٱـ٨ ؿك آ٢ ضت ٦ِتٯ عبرٱب٢ ؿك ؽٱ٩١

ؽب٩٤ لجـا١ٜؽٝت  ثٱب٥ٰـ، ٜغف٩ ٧٠ل٧ؿ ٌلا كسٱـ ٦ تبم٨ ٠س١ٝب٫٤بٮ ٠ـ٩٥ٰ ٰٕٯ ٰٕٯ ؽ٧ؿ كا ث٩

٦ پسل  كسب٤ـ٤ـ، ٦ِتٯ ٪٩١ آ٫٤ب ر١ك ضـ٤ـ، كس٧ٚ ؽـا ث٩ ٪١لا٨ ؿ٦ ل٧١ٰص لجبس ٦ ع١ن٨

 )ظ(٩ٔ ؿك ٥ٔبك كس٧ٚ ؽـا ،لٝٯ ث٣ اثٱؽبٜت ث٩ آ٤زب آ٠ـ٤ـ، ل٧١ٮ پٱب٠جل لجبسل٧١ٰص 

ؿا٤ٱـ  ! ض١ب ضؾصٱت ٦ ٠ّبٞ ٠غ١ـ كا ؿك ٠ٱب٢ ث٥ٯ ٪بضٟ ٠ٯ : اٮ ٠لؿٞ ٰخلة ث٧ؿ ٍ٘ت ٤طست٩

اٰٟ ا٢٧٥ٔ ٩ٔ ا٦ كا ثلاٮ ٪زلت ث٩ ض٫ل  ؿك ضمت ص٩٤٧ٙ ام ا٦ ٠غبٌفت ٔلؿ٨ اٰـ ٩ٔ ٦ ض٥ٱـ٨

ـ٠سئ٧ٜٱت ثنكٖ ؽ٧ؿ كا اعسبس ٥ٔٱـ ٦ ا٦ كا ؿك ثلاثل ؿض٥١ب٢ ٥ٔٱـ ثبٰ ؽ٧ٰص ؿل٧ت ٠ٯ

آ٤ب٢ ٠غبٌفت ١٤بٰٱـ، آٰب ثلاٮ ا٣ٰ ٔبك آ٠بؿ٘ٯ  ٔٱ٩٥ ت٧مش ٰبكٮ كسب٤ٱـ ٦ ا٦ كا ام آسٱت

٠س١ٝب٤ب٢ ٰخلة ك٦ ث٩ پٱب٠جل ٔلؿ٤ـ ٦ ٍ٘ت٥ـ: )ٰبكس٧ٚ اهلل ا٢٧٥ٔ ض١ب سؾ٣ ث٧ٙئٱـ ٦ « ؿاكؿ؟

ثلاٮ ؽـاٮ ؽ٧ؿ ام ٠بثٙٱلٰـ ٩ٔ ٠ب آ٠بؿ٨ ٦ پقٰلا  ؽ٧ا٪ٱـ ثلاٮ ؽ٧ؿ ٦ ٪ل پٱ١ب٤ٯ ٩ٔ ٠ٯ

، ا٣ٰ است ٩ٔ ا٦ كاثپلستٱـ ٦ صٱنٮ كا  ٌل٧٠ؿ: آ٤ض٩ ٠لث٧ؼ٩ ث٩ ؽـاست )ظ(.( پٱب٠جل ٪ستٱٟ

ؽ٧ا٪ٱـ ث٩ ض٫لض١ب  ، ا٥ٰست ٩ٔ ا٘ل ٠ٯ ضلٰٓ ا٦ ِلاك ٤ـ٪ٱـ ٦ آ٤ض٩ ٠لث٧غ ث٩ ٣٠ است

، آ٤ض٥ب٢ ٩ٔ ام م٢ ٦ ٌلم٤ـ ؽ٧ؿ ؿٌبق ، ثبٰـ ٠لا ٰبكٮ كسب٤ٱـ ٦ ام ٣٠ ؿٌبق ٥ٔٱـ ٪زلت ٥ٟٔ

« ٥ٔٱـ ٦ؿك ثلاثل مؽٟ ض١طٱل ٦ ر٥ٗ پبٰـاكٮ ٥ٔٱـ ا٘ل ص٩ لنٰنا٤تب٢ ٔطت٩ ض٤٧ـ. ٠ٯ

پبؿاش ض١ب ؿك ؿ٤ٱب ا٥ٰست ٩ٔ »پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ: « ؟ ا٘ل، ص٥ٱ٥ٕلؿٰٟ پبؿاض١ب٢ صٱست»پلسٱـ٤ـ: 
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 .« تض٧ٰـ ٦ ؿك آؽلت ث٫طت رب٦ٰـا٢ پبؿاش ض١بس ٠ٯ ثل ؿض٥١ب٢ ؽ٧ؿ پٱل٦م

٦ك ٩ٔ كئٱس ا٣ٰ ر١مٱت ث٧ؿ ام ٠ٱب٢ ر١مٱت ثلؽبست ٦ ر٧ٝ آ٠ـ ٦ ؿست ملُاءث٣ ٠ٓلَثٓ

،  س٥٘٧ـ ث٩ ؽـائٯ ٩ٔ تلا ث٩ عُ ٠جم٧ث ٔلؿ٨: » ؽ٧ؿ كا ؿكؿست پٱب٠جل ٘قاضت ٦ ص٥ٱ٣ ٍ٘ت

اٰٟ ٦ ت٧ كا ٠ب٥٤ـ لنٰنتل٣ٰ اٌلاؿ٠ب٢ ٠غبٌفت ؽ٧ا٪ٱٟ ٔلؿ، ثب ٠ب  آ٦كؿ٨ ٠ب ث٩ كاستٯ ت٧ ا١ٰب٢

ثج٥ـ ٦ ث٩ ض٫ل ٠ب ٪زلت٣ٕ ٩ٔ ث٩ ؽـا ِسٟ ٠ب ٌلم٤ـ ر٥ٗ ٦ ض١طٱل ٪ستٱٟ ٦ پٱ١ب٢ 

پس ام ثلاءص٥ـ ٤ٍل ؿٰٙل ٪ٟ صغجت ٔلؿ٤ـ ٦ ١ٝٔبت .«  اٰٟ ر٥ٙز٧ئٯ كا ام پـكا١٤ب٢ آ٧٠ؽت٩

٤ٍل  05ام ٠ٱب٢ ؽ٧ؿ »پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ:  ا٦ كا تأٰٱـ ٧١٤ؿ٨ ٦ ثب پٱب٠جل ثٱمت ٧١٤ؿ٤ـ پس ام ا٣ٰ ثٱمت

كا ام ِجٱ٩ٝ ؽنكد ٦ س٩ ٤9ٍل «  ب كئٱس ٦ سلپلست ٧ِٞ ؿك ٔبك٪ب ثبض٥ـ آ٤ب٢كا ا٤تؾبة ٥ٔٱـ ت

ض١ب ٪ل »٤ٍل كا ام ِجٱٛ ا٦س ام ٠ٱب٢ ؽ٧ؿ ا٤تؾبة ٔلؿ٤ـ، سپس پٱب٠جل)ظ( ث٩ آ٫٤ب ٌل٧٠ؿ:

 .« ٔـاٞ سلپلست ؽ٧ٰطب٢ ؽ٧ؿ ٪ست٥ـ ٦ ٣٠ ٪ٟ سلپلست ٠س١ٝب٤ب٢ ٪ستٟ

 حوايت لْشهاًاًِ

ر١مٯ ام آ٫٤ب اسٝغ٩ ثلؿاضت٥ـ ٦ ؽ٧ؿ كا ث٩ ٤نؿٰٕٯ ؽجل ا٣ٰ ثٱمت ث٩ ٠طلٔب٢ كسٱـ، 

٘لؿ٩٤ كسب٤ـ٤ـتب ث٩ پٱب٠جل ٦ ٠لؿٞ ٠ـ٩٥ٰ ع٩ٝ١ ٥٥ٔـ، پٱب٠جل ٦ِتٯ صـاٮ ٪ٱب٪٧ ٦ اسغ٩ٝ كا 

ا٤صبك « ام ا٣ٰ رب ٠تٍلَ ض٧ٰـ ٦ ث٩ صبؿك٪بٮ ؽ٧ؿ ثل٦ٰـ.»ٌل٧٠ؿ:  ض٥ٱـ ث٩ ٠س١ٝب٤ب٢ ٠ـ٩٥ٰ

،  ض١طٱل٪بٮ ؽ٧ؿ ام ٠طلٔب٢ ر٧ٝ٘ٱلٮ ٥ٔٱٟؿ٪ٯ ثب  ٍ٘ت٥ـ: اٮ كس٧ٚ ؽـا ا٘ل ث٩ ٠ب ٌل٠ب٢

ا٤صبك پلا٥ٔـ٨ «. ،ث٩ صبؿك٪بٮ ؽ٧ؿ ثل٘لؿٰـ ؽـا٤٦ـ ص٥ٱ٣ ؿست٧ك ث٩ ٣٠ ٤ـاؿ٨»پٱب٠جل ٌل٧٠ؿ: 

٦ ع١ن٨ ثب ض١طٱلٮ ٔطٱـ٨  )ق( لٝٯ ضـ٤ـ، ؿك ا٣ٰ ٪٥ٙبٞ ضـ٤ـ ٦ ٠طلٔٱ٣ ثب ٪ٱب٪٧ ٤نؿٰٓ ٠ٯ

، آ٫٤ب كا ؿٰـ٤ـ ٍ٘ت٥ـ:  ٠طلٔب٢ ٦ِتٯ ام ؽب٩٤ لجـا١ٜؽٝت ثٱل٢٦ آ٠ـ٤ـ ٦ ك٦ٮ ٘لؿ٩٤ اٰستبؿ٤ـ،

ع١ن٨ ٌلٰبؿ مؿ ارت١بلٯ ؿك ا٥ٰزب٤ٱست ٦ٜٯ س٥٘٧ـ ث٩ « اٰـ؟ ثلاٮ ص٩ ؿك ا٥ٰزب ارت١بق ٔلؿ٨»

ؽ٧ا٪ٱٟ ٔلؿ،  ؽـا ٪ل ٔس ام ض١ب ام ا٣ٰ ٘لؿ٩٤ لج٧ك ٥ٔـ، ا٣ٰ ض١طٱل كا ام ؽ٤٧ص سٱلاة

 ٠طلٔب٢ رلئت پٱص ك٦ٮ ٤ٕلؿ٤ـ ٦ ام ٪١ب٤زب ث٩ ٩ٕ٠ ثبم٘طت٥ـ.

تل٣ٰ ٌلَ ثٱ٣ پٱ١ب٢ لّج٩ ا٦ٚ ٦ لّج٩ ؿ٦ٞ ا٣ٰ ث٧ؿ ٩ٔ ؿك لّج٩ ا٦ٚ ٌّػ ٠تم٫ـ  سبسٯا

كا  )ظ(پٱب٠جل ا١ٰب٢ ثٱب٦ك٤ـ ٦ ٦ـٱ٩ٍ ؿٰٙلٮ ٠ب٥٤ـ ؿٌبق رب٤ٯ ٦ ٰب ٠بٜٯ ام پٱب٠جل ضـ٤ـ ٩ٔ ث٩

ا١ٰب٢ ام ٘قضت٩  ،٥ٰ٧٘ـ ا٠ب ؿك پٱ١ب٢ لّج٩ ؿ٦ٞ اصؽالعبً آ٤لا ثٱمت م٤ب٢ ٠ٯ ٠تم٫ـ ٤ج٧ؿ٤ـ ٩ٔ

 ٢ ث٩ ؽـا ٦ كسبٜت پٱب٠جل،٠تم٫ـ ضـ٤ـ تب سل عـّ رب٢ ٦ ٠بٚ ام آ٢ ععلت ؿٌبق ٥٥ٔـ.آ٦كؿ
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