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 علیِ السالم حضرت عثذالعظین تَسط تِ شیعیاىعلیِ السالم  پیام اهام رضا

 حجت االسالم ٍ الوسلویي قسائتی :سخٌساى

 بسن اهلل السحوي السحین الْی اًطقٌی بالْدی ٍ الْوٌی التقَی

هْرن ررس اش خرَهک یرک ییراهی اهرام        .هي یک خرسهُ زاعرب برِ الردال حین حسرٌی هری خرَاّن طر لت  رٌن         

َ      .زضرا برِ حترسب الرردال حین هاهُ اسرت     ییرراهی اسرت  رِ ًسررخِ ی    .فسهرَهُ ایرري ییرام زا برِ نرری یاى هري ب ر

 .استالیِ السالم  ییام اهام زضا .نفابخش ّویي اهسٍش ها است

 شخصیت حضرت عثذالعظین حسٌی علیِ السالمالف( 

 (درک هحضر چْار اهام تسرگَار )علیْن السالم -1

 خررردهت اهرررام زضرررا  .ایشررراى هز هدیٌرررِ برررِ هًیرررا رهرررد ٍ برررِ سررراهسا زفرررت ٍ  ْررراز اهرررام زا هز   رررسه  

ب ررد اش اهررام زضررا خرردهت     . ررِ حرراال ییررام اهررام زضررا زا بررسای نرروا هرری خررَاًن         .زسرریدالیررِ السررالم  

  .خدهت اهام ّاهی زسید، خدهت اهام اس سی ّن زسید .اهام عَاه زسید

ٍ برررِ قرررَم هسحرررَم  .الررردال حین حسرررٌی  رررَى اش ًسرررج اهرررام حسررري هجتلررری اسرررت :ایٌکرررِ هررری  َیٌرررد

 .غسیررر  برررَه .ّفرررت ّشررت اهتیررراش ایشررراى هازه  .غسیررر  برررَه .طرردٍش نرررْید نرررد، ر رررت ر قیرر  برررَه  

 .ٍ یس ن هاز هکت  اّللیت بَه .ه سهاًِ  از هی  سه . َى فسازی بَه

 .ٌی برررِ هرررا زسررریدُ اسرررت بسررریازی اش الرررَم هرررا ٍ زٍایررراب هرررا اش عسیرررس حترررسب الررردال حین حسررر  

ایرررري  .اررررالن بررررَه ٍ ه ررررد  بررررَه   .ی ٌرررری ٍاسررررطِ ی فسٌّ رررری ٍ هیررررسا  فسٌّرررر  هررررا اسررررت   

فقرررق ٍقتررری زفتٌرررد  .ٍ  سررری ّرررن ًوررری نرررٌاخت ایشررراى  رررِ  سررری اسرررت .خظَطررریاب ایشررراى اسرررت

یررررک  اغررررری   .برررردًش زا هز خررررا   ٌٌررررد، ب ررررد اش نررررْاهب هسررررت هز  یسررررِ اک  سهًررررد      

ی ٌررری ایررري زقوررری هز خفرررا هکتررر  زا     .هز  اغرررر ًَنرررتِ برررَه هررري  رررِ  سررری ّسرررتن     .هزرٍزهًرررد

 .رسٍیج هی  سهًد

هررري نرررْس زی  :یسسرررید اش  جرررا رهررردی   فرررت  .یرررک ًفرررس اش نرررْس زی خررردهت اهرررام ّررراهی زفرررت  

بررررسای ّرررری   .ثررررَاا شیررررازب  ررررسبال هازه .نرررروا  ررررِ شیررررازب الرررردال حین بکٌرررری :فسهررررَه .ّسررررتن

برررریي اهرررراهصاهُ ّررررا حتررررسب الرررردال حین  ررررِ    .اسررررتاهرررراهصاهُ ای یررررک  ٌرررریي ثررررَابی ًشرررردُ   

 .خظَطیتی هازه  ِ ثَاا شیازب الدال حین ثَاا شیازب  سبال هازه
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حترررسب اهرررام رى شهررراًی  رررِ عرررص  الورررا ٍ هدزسررریي برررَه ٍ ٌّرررَش هررر ال  خیلررری هشرررَْز ًلرررَه ایررراهی   

ّررایی  ررِ یکرری اش بسًاهررِ ّررا شیررازب اهررام حسرریي اسررت، هرر ال  نرر  قرردز یررا نرر  ًیوررِ نرر لاى، نرر            

 .است حتسب الدال حین هی زفتالیِ السالم   ِ یکی اش  ازّایش شیازب اهام حسیي 

یکررری اش هٍسرررتاى هرررا  رررِ ییشرررٌواش حترررسب الررردال حین اسرررت رقرررای احیورررا ا ى ّرررن اهرررام عواارررت   

هررری  فرررت  رررِ یکررری اش بصز ررراى برررِ   .اسرررت هز هظرررالتی حترررسب الررردال حین، اش هٍسرررتاى هرررا اسرررت 

خررَاا هیرردم   : ررِ خررَابی هیرردی   فررت    : فررتن .یررک خررَابی بررسای رررَ هیرردم    :هرري زسررید  فررت  

اٍ ًوررری هاًسرررت  رررِ هررري یررریش ًوررراش حرررسم  :هررری  فرررت .نررروا یررریش ًوررراش حرررسم اهرررام حسررریي نررردی

اهرررا ب تررری خرررَاا ّرررا فترررَ  ی حررردی   .اللترررِ هررري اقیررردُ برررِ ّرررس خرررَابی ًررردازم .الررردال حین ّسرررتن

 .ی ٌی ّس ِ هز حدی  رهدُ هز خَاا ّن ّواى است .است

 (اهام ّادی )علیِ السالم عرضِ عقایذ دیٌی تر -2

یکررری ایٌکرررِ ایشررراى اقایرررد خرررَهک زا برررِ اهرررام    .هررری خرررَاّن هٍ  ررراز هْرررن زا برررسای نررروا ب رررَین  

  .ّاهی اسضِ  سه

زاعررب بررِ  .هرري اقیرردُ ام زاعررب بررِ خرردا ایرري اسررت  : فررت .ًررصه اهررام هّررن رهررد حتررسب الرردال حین حسررٌی

َّررر ا ٍَ اللِررِ  »:ٍ حتررسب فسهررَه  ررِ .ییغولررس، زاعررب بررِ ه رراه، زاعررب بررِ  ترراا، یررک هٍزُ اقایرردک زا  فررت 

رى هیٌری  رِ خردا اش هرسهم     «الِرر ی ازتر ت راُل ل   لَراه ُ    » .قسرن هیري خردا ّوریي اسرت  رِ ررَ  فتری        ٍاهلل  «ه یيُ اللِِ

 «أ ًْررتَ ٍَل یٌَ ررا حَقتررا  ».رًچررِ خرردا هرری خَاّررد ّورریي اسررت       (3هائرردُ/) «ازَضرریتل ل کُررنل الْالمستررالمَ هیٌرر    ٍَ»

  .حقا  رَ ٍلی ها ّستی (268ص 3)ب ازاالًَاز/ج/

َ  .ایري خرَهک یررک هزت اسرت    هرري  .هوکري اسررت اقیردُ اب غلرق بانررد    .اقیردُ هري ایرري اسرت    :نروا ً رر

هرري اش  سرری یسسرریدم رررَ هقلتررد  ررِ  سرری ّسررتی    .باسرروِ ر ررالی بیخررَه قلررَلش هازی .فالًرری زا قلررَم هازم

رهم هلالتیرری اسررت اهررا بررِ  ررِ هلیررج ایشرراى هسعررب اسررت  رخررس ّرری   رر      :هقلتررد فررالى رقررا   فررتن  : فررت

 :ای بابرا  هز سرفس حرج یرک خراًوی زا هیردم  فتررین       : فرتن  .هري هٍسرتش هازم   : فرت  .رقلیردک زا ًوری  ٌرد   

ررَ ا رس    : فرتن  .یرک ارازفی ّسرت هسیرد اٍ ّسرتن      .نهري رقلیرد ًوری  رٌ     :نوا هقلتد  ِ  سی ّسرتی   فرت  

 .ه رس رًکرِ رى اراز  فقیرِ ّرن بانرد       .نی ِ ّسرتی، ٍ هسرلواى ّسرتی ًوری ررَاًی هًلرام یرک اراز  برسٍی         

حرس  ّراین زا اش ایري     .ایٌکرِ هري هٍسرتش هازم    .ا س فقیرِ اسرت عرَزی ًیسرت اهرا اراز  برَهى هلٌرا ًیسرت         

 .هی  یسم
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ّس ررِ رررَ ب ررَیی هرري قلررَم هرری      :رقررای قسائترری شًرر  شهُ هرری  َیررد    :افررساهی بررِ خررَه بٌرردُ  فتٌررد   

رررَ بیخررَه   .بایررد بررِ هسع ررت هساع ررِ  ٌرری    .رقررا ایرري یررک هسررهلِ ی فقْرری اسررت    :هرری  ررَین  . ررٌن

باسررروِ ر رررالی بیخرررَه هررري زا قلرررَم    : فرررتن .هررري ررررَ زا قلرررَم هازم  :هررری  َیرررد  .هسیرررد هررري نررردی 

اهررا یررک هسررهلِ ی فقْرری زا     .وا ّسررتنهرري بررِ اٌررَاى ه لررن هزت ّررایی اش قررسرى هخلررض نرر        .هازی

رقرررا هررري خرررَهم رشرررخیض هررری هّرررن خوسرررن زا برررِ فالًررری   .بایرررد بلیٌررری هسعرررب ررررَ  رررِ هررری  َیرررد 

 ررازی بررِ رخًَرردّا    .هرري اطررال   وررک بررِ فقررسا هرری  ررٌن     .سررْن اهررام زا ّررن بررِ فالًرری برردّن     .برردّن

هز بررردًن  خرررَهم ره رررَم زا .ه رررج ایٌکرررِ  سررری ب َیرررد هررري  رررازی برررِ ره رررَم شى ّرررا ًررردازم   .ًررردازم

خرررَا  جرررا هررری شًررری  ایٌکرررِ اًسررراى ّرررس اقیررردُ ای هازه بایرررد اقیررردُ اک هلٌرررا هانرررتِ      .هررری شًرررن

ّررَا زا برررا َّاسرررٌج، یاز ررِ زا برررا هتررس، بررراالخسُ ّرررس     .نررروا ٌّدٍاًررِ زا برررا  یلرررَ ٍشى هرری  ٌررری   .بانررد 

نررروا برررِ  رررِ هلیرررج   .ّس یرررصی یرررک هیصاًررری هازه .یایرررِ زا برررا نررراقَم، خرررق زا برررا خطکرررش .  یرررصی

ًرررِ  :هررری  َیرررد .قیررردُ اب هزسرررت اسرررت  هقاٍهرررت ّرررن زٍی اقیررردُ ی خرررَهک هررری  ٌرررد   ایررري ا

 .ّس رررِ هلرررش هررری خَاّرررد ب َیرررد، ب َیرررد  .هررري ایررري زا هٍسرررت هازم، حررراال ّرررن هٍسرررتش هازم 

هوکررري اسرررت رهم یرررک  سررری زا بیسرررت سرررام هٍسرررتش هانرررتِ بانرررد، هز یرررک ل حرررِ        .هلٌرررا هازه

 .باید قیچی  ٌین

 تا ًاسسا تِ ًاهسلواى (ترخَرد اهام تاقر )علیِ السالم -3

یکررری اش یرررازاى اهرررام  .هیرررد یکررری اش یرررازاًش برررِ ًرررَ سک ف رررش هررراهز هاه  الیرررِ السرررالم  اهرررام بررراقس 

رقررا  : ررِ  فترری     فررت   :بررسٍ هرراهز فررالى  اهررام برراقس  فررت      :بررِ ًررَ سک  فررت  الیررِ السررالم   برراقس 

رررَ  :فسهررَه .هرري ف ررش هرراهز هاهم اهررا ایرري هرراهزک هسررلواى ًیسررت        .ایرري هرراهزک هسررلواى ًیسررت   

بیسرررت  :شًرررا  ررراز  اهرررام بررراقس فسهرررَه  :یرررک شى غیرررس هسرررلواى ف رررش بررردّی  ب رررَیی حرررس هازی برررِ 

هوکررري اسررت رهم یررک زفیرررس    .زفاقررت قیچرری هازه   .ا ى قیچررری نررد  .سررام اسررت بررا ررررَ زفیررس ّسررتن     

قرررسرى هررری  .ب رازیرررد قرررسرى بخرررَاًن . دهز یرررک ل حرررِ بایرررد قیچررری  ٌررر  . ْرررج سرررالِ هانرررتِ بانرررد 

ّورریي  ررِ زٍنرري نررد  ررِ اوررَی ابررساّین  ررج هرری       (114)رَبررِ/ «اَرردلٍل ل لِررِ  ف ل وَّررا ر لَرریَّي  ل ررِل أ ًِررِل   »: َیررد

ررررا  جرررا  قرررسرى یرررک ریرررِ هازه هررری       .اسرررالم هرررسش هازه  .هررري اش ررررَ عررردا ّسرررتن    :زٍه،  فرررت

احسررراى برررِ اٍ   .بابایرررت زا ّرررن ا رررس هیررردی  رررج هررری زٍه    ( 23)رَبرررِ/ «ال ر تِخ ررررٍُا ربرررا َ ُنت »: َیرررد

  .بکي

زٍابرررق اررراعفی، یررردزب ا رررس   .ه لرررت بکررري .ٍلررری اعاارررت ًکررري (83)بقرررسُ/ «إمحتسررراًا ٍَبمالَْال ررردَیتيم »

بابرررا  . رررافس ّرررن ّسرررت زٍابرررق اررراعفی ه فرررَف بانرررد، اهرررا ّس رررِ  فرررت ًلایرررد  رررَک بدّیرررد        

بررا ّررن ًرراى ٍ ًوررک     .ایٌطررَز ًیسررت  ررِ  ررَى فاهیررج ّسررتین      .هرراهز هٌ ررس  اسررت   .هٌ ررس  اسررت 
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رخررررس اش هررررا  .زأی ًرررردُ .ه بررررِ اٍ زأی بدّیرررردایشرررراى طررررالحیت ًررررداز .اش هررررا رَقررررب هازه .خررررَزهین

 .نررریس اسرررت  .سرررید اسرررت  .هز هاًشررر اُ ّرررن هٍزُ برررَهین   .فاهیرررج ّسرررتین  .هارررَب  رررسهُ اسرررت  

ابررَ لْرر     .ایٌْررا ّرری   رردام هررال  ًیسررت      .ّررن ه لررِ ای اسررت   .ّوشررْسی اسررت   .رخًَررد اسررت 

هررا بایررد اقایرردهاى     (1)هسررد/  «ر لَّررتت یَرردا أ برری ل َْرر   ٍَ ر رر َّ    »:قررسرى هرری  َیررد   .اوررَی ییغولساسررت 

 :اهرررام هّرررن،  فرررت .ایررري حترررسب الررردال حین اسرررت  رررِ ًرررصه اهرررام ّررراهی زفرررت  .ه ٌرررا هانرررتِ بانرررد

اقیررردُ  .اقیررردُ ی هررري ایررري اسرررت .رقرررا هررري یرررک هٍزُ اقایررردم زا هررری  رررَین اقایرررد زا  رررک  ٌیرررد

اقیررردُ اب هزسرررت اسرررت  اسرررتدالم نررروا  یسرررت     :ی نررروا هلٌرررایش  یسرررت   رررِ  سررری  فرررت  

 .خَا

 اهام رضا علیِ السالم تِ شیعیاىب( پیام 

 ٍ راست تگَیٌذ شیطاى را تر خَد راُ ًذٌّذ -1

  .اً از ایي نفای هزهّای اهسٍش عاه ِ ی ها است .خیلی ییام هْوی است .اها ییام اهام زضا

 .ٍاسطِ  ِ  سی است  الدال حین حسٌی .اهام زضا ییام هی هّد .بسن اهلل السحوي السحین

تل یَائ یَ  أ بتل غْ»   .سالم هسا بِ نی یاى ٍ هٍستاى ها بسساى م(السَّل ا)اٌَِّی أٍ 

َ   «ٍَ قُررجْ ل ْلررنت »  (102ص  9)هسررتدز / ج / «ل ررا یَجت َلُررَا ل لشِرریتط اىم اَل رری أ ًْفُس ررْمنت سَررلمیال    » بررِ رًْررا ب رر

ایررري سررری هی زاُ نررریطاى   .ایررري هررراَّازُ زاُ نررریطاى اسرررت   .خَهنررراى بررراش ًکٌٌرررد  برررسزاُ نررریطاى زا 

ایررري االیقررری  رررِ برررا ت. ایررري  ترررابی  رررِ رهرررد زاُ نررریطاى اسررر  .ایررري زفیرررس زاُ نررریطاى اسرررت .اسرررت

 .فالًی ییدا  سهی ایي زاُ نیطاى است

 .ی ٌی نیطاى زا هز زٍحشاى ًفَذ ًدٌّد «ل ا یَجت َلَُا ل لشِیتط اىم اَل ی أ ًْفُس ْمنت سَلمیال»

ُ اش عسیرررس االیرررس نخظررری،  تررراا،   هرررام حرررسام  یرررک هزرهرررد حرررسام   .فررریلن، هجلرررِ، هٍسرررت ٍ غیرررس

 رررَى هزرهرررد حرررسام ّرررن خرررَهب زا خرررساا هررری    .ایررري هزرهرررد حرررسام برررسای نررریطاى اسرررت   .اسرررت

رقرررا  :ً رررَ( 124ص  5) رررافی/ ج / «  ستررر ل الْ َرررس امم یَلمررریيُ ف ررری الر ز یَّرررِ یم   ». ٌرررد، ّرررن ًسرررج ررررَ زا   

بلرررِ زاّررری ییررردا نررردُ، هزرهرررد ّرررن اسرررت، اهرررا ایررري     .یرررک زاّررری ییررردا نررردُ هزرهرررد خرررَبی هازه  

 .هزرهد حسام است

ایررري  .حرررس   رررِ هررری شًٌرررد زاسرررت ب َیٌرررد .زاسرررت ب َیٌرررد :ب رررَ «هلرررسّْلنت بمالظ ررردتشم ف ررری الْ َرررد ی  »

خررردا ّورررِ ی  .یرررک هْوررراى هٌرررصم هرررا رهرررد. زً رررش هررری زٍه :زً رررش هررری زٍه یرررا ًوررری زٍه  ب رررَ
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بلرررِ حررراج رقرررا  رقرررای هررري    :غررررا خرررَزهی   فرررت  :یررردزم برررِ اٍ  فرررت  .اهرررَاب زا زحورررت  ٌرررد 

حرررس  هررری شًرررین زاسرررت     .زاسرررت ب َییرررد   هزٍ  :زاسرررت هررری  رررَیی یرررا هزٍ    فرررت    : فرررت

 .ه لرررن زاسرررت ب َیرررد .ًجررراز زاسرررت ب َیرررد .بٌرررا زاسرررت ب َیرررد .بررراشازی زاسرررت ب َیرررد .ب رررَیین

برررِ  «جْقُررر« .سررر ام اش هررري هررری  ٌررری  زاسرررتش زا هررری خرررَاّی بلرررد ًیسرررتن  .بلرررد ًیسرررتن :ّورررِ ب َیٌرررد

َ  :برررِ ییغولرررس هررری  َیرررد  (25)عررري/ «إمىْ أ هتزی». هرررسهم ب رررَ  .بلرررد ًیسرررتن «إمىْ أ هتزی»:برررِ هرررسهم ب ررر

ٍازسرری  . ررِ انررکالی هازه  رقررا هرري ایرري زا ًورری هاًررن      .ب ررَ بلررد ًیسررتن   :خرردا بررِ ییغولررس هرری  َیررد   

 .خیاًت بِ اهاًت ًکٌٌد :بِ هسهم ب َ :اهام زضا فسهَه «ٍَ أ هَا   الْه هَاً ِ ی» .هی  ٌن هی بیٌن

 ٍظیفِ ی هعلواى ٍ اساتیذ در ترتیت جَاًاى -2

هیلیررَى بچررِ هز  14 :بایررد ب َیررد .یررا هبیررس ّسررتن  .هرري ه لررن ّسررتن  :رهررَشک یسٍزنرری ًورری رَاًررد ب َیررد  

سررسهایِ هاز  سرری ًیسررت  ررِ سررکِ ٍ بررسج   .ایٌْررا سررسهایِ ّسررتٌد .اختیرراز هرري اسررت ٍ ایٌْررا اهاًررت ّسررتٌد 

سررسهایِ هاز  سرری اسررت  ررِ هررس   .هاز  سرری ًیسررت  ررِ هصزاررِ ٍ خاًررِ ٍ هانرریي هازه  سررسهایِ .ٍقررالی هازه

 ررسا  بررسای ایٌکررِ نرر  عو ررِ  .ا ى هرری هاًیررد هز ایررساى یکرری اش سررسهایِ هازّررا بٌرردُ ّسررتن  .هز اختیرراز هازه

رى  سری  رِ هغرص     .ٍقتی حس  هی شًرن، هیلیرَى ّرا، طردّا ّرصاز ًفرس هرس هز اختیراز حرس  ّرای هري اسرت            

رهررَشک ٍ یسٍزنرری ّررا قرردز خَهنرراى زا    .ًررِ رى  سرری  ررِ عررال هازه   .هازه سررسهایِ هاز اسررت هررسهم زا 

اسررارید هاًشرر اُ، هٌلررسی ّررا،قلن بررِ هسررت ّررا، فرریلن سرراشّا  ررِ بررا یررک فرریلن افررساهی زا یررای     .هانررتِ بانررٌد

قررالی  ررِ یشررن اسررت ٍ   .ّررس   هغررص زا هز اختیرراز هازه، سررسهایِ، هغررص هررسهم اسررت   .رلَیصیررَى هرری ًشرراًٌد 

یکَقررت  .اًسرراى هانررتي عورراه اسررت  .عورراه هانررتي سررسهایِ ًیسررت  .عررال عورراه اسررت .ابسیشررن عورراه اسررت

اهازُ ی  .رهررَشک ٍ یسٍزنرری ّررا خَهنرراى زا بررا اهازُ ی هخاًیرراب هخلررَ  ًکٌٌررد        خَهررراى زا بررا یررک  

فرسش اسرت    .هری زسراًد  رهرَشک ٍ یرسٍزک ٍ هاًشر اُ الرن برِ هغرص        .هخاًیراب هٍه زا برِ زیرِ ّرا هری زسراًد      

  .بیي  ازی  ِ الن بِ هغص بسساًین یا هٍه بِ زیِ بسساًین

باعٌررراش هررري، برررساهز خررراًن   .بلرررِ هوکررري اسرررت نررروا اهازُ ی هخاًیررراب بانررری حقَقرررت بیشرررتس نرررَه    

ررررَ  .بلرررِ، خرررَا اٍ  رررِ هررری  ٌرررد .هررري اهازُ ی هخاًیررراب اسرررت حقرررَقش فرررالى بیشرررتس اش هررري اسرررت

  ِ هی  ٌی 

 :الدال حین بِ نی یاى هي ب َ :فسهَهالیِ السالم  اهام زضا

 .حس  ّایشاى زاست باند -1

 .اهاًت زا خیاًت ًکٌٌد -2

  .ب َ حس  ًصًٌد «هلسّْلنت بمالسَکَُب  ٍَ ر سْ   الْجمدَامم ف یوَا ل ا یَ ٌت یْمن» -3
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حرررس   .ه رررس الشم اسرررت ّس رررِ اسرررت هز ایٌتسًرررت بیایرررد  ه رررس الشم اسرررت ّس رررِ ّسرررت بٌَیسرررین    

 . یصّررایی  ررِ اعالارراب نرروا اویررس ًیسررت ٍ بظرریس ًیسررت  اًررِ ًصًیررد          .عرردام ًکٌیررد  .ًرردازی ًررصى 

ًررِ   :هرری  ررَیین    ْازطررد هتررس  :هرری ًشرریٌین  ررِ رقررا ایرري سررالي  ٌررد هتررس اسررت  یکرری هرری  َیررد         

بابرررا حررراال  خاًرررِ ی فالًررری  ٌرررد هررری ازشه   رررِ  ررراز هازی  رررِ خاًرررِ ی     .سیظرررد هترررس ّرررن ًیسرررت 

 هسهم زا قیوت هی  ٌی  

  .بِ هزهناى ًوی خَزه، ً َیٌد ب َ  ِ حس  ّایی زا  ِ

 صلِ رحن ٍ دیذار هَهٌیي تا ّن -3

 .هز عاه ِ قْس ًکٌٌد .ب َ هیدى ّودی س بسًٍد «ٍَ إمقْلَامم بَ تت ْمنت اَل ی بَ تض  ٍَ الْولص اٍَزَُ ی»

 .خطْررای سیاسرری حترری افطررازی ّررا سیاسرری نرردُ اسررت        .ا ى عاه ررِ ی هررا رکررِ رکررِ نرردُ اسررت     

رى عٌرررای ّرررن افطرررازی  .هّرررد، یکررری اش رى عٌرررای هارررَب ًوررری  ٌررردٍقتررری یرررک رقرررا افطرررازی هررری 

ی ٌررری حتررری خرررق سیاسررری هز خسهرررا ٍ نرررلِ شزه    .هررری هّرررد، یکررری اش رى عٌرررای هارررَب ًوررری  ٌرررد  

  .شیازب  ٌٌد «هلصاٍمزمُ« .ب َ هیدى ّودی س بسًٍد .افطازی ّن ًفَذ  سهُ است

هیرردى ّورردی س  ررِ هرری زٍیررد، بررِ هرري ًصهیررک هرری        :اهررام زضررا فسهررَه   «ف ررالمىِ ذ ل ررکَ قُسْبَررِ یی إمل رری    »

 .نَید

ه رج بابرایی  رِ ً راُ هری       .اهرا  ٌراز ّرن هری ًشریٌید هري لررب هری برسم          .ٍلَ سلیقِ ّرای نروا هختلرس اسرت    

اطرال  ا رس خَاسرتید بلیٌیرد بْشرتی ّسرتید        . ٌد هی بیٌد بچ ِ ّرایش هازًرد برا ّرن برا ه لرت حرس  هری شًٌرد         

 (26)ٍاق رِ/  «إمالِ قریال  سَرالها  سَرالها    » .سرت  رِ برِ ّرن هزٍه هری  َیٌرد      یرا عٌْوری، االهرت بْشرتی ّرا ایري ا      

ایٌْررا عٌْورری  :قررسرى هرری  َیررد .اهررا ا ررس هیدیررد بررِ ّررن ف ررش هرری هٌّررد  .سررالم سررالم سررالم  ّوررِ بررا ّررن

  .ّستٌد

 دٍری از تفرقِ ٍ تخریة شخصیت یکذیگر -1

ایرري بررِ اٍ ل ٌررت هرری  ٌررد، اٍ بررِ اٍ ل ٌررت هرری         (38)ااررسا / « ُلِوررا هَخ ل ررتت أُهَّررِ یی ل  ٌَ ررتت أُخْت ْررا    »

ّوررِ ی حررس    .ٍقترری عاه ررِ بررد نررد، اطررال  هی ررس ّررس حسفرری بصًرری  سرری  ررَک ًورری هّررد           . ٌررد

یرررک عولرررِ ّسرررت هررري سررری سرررام اسرررت قلرررج اش سرررخٌساًی ّررراین   .ّرررا زا ر لیرررج سیاسررری هررری  ٌٌرررد

  .بسای هي ًیست بسای اهام شیي ال ابدیي است .هی  َین
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 .ی ٌرری ًطررس هرري ّرردایت نررَه     «الْرری اًطقٌرری بالْرردی  »:هرری  َیررد  .اسررت هاررای هکررازم االخررالش  

الْرری اًطقٌرری  «هرری هاًیررد ایرري قسائترری بررسای  ررِ هرری  َیررد       :یررک  سرری  فررت   «ٍ الْوٌرری التقررَی »

           .یکرررری اش ًررررَُ ّررررایش ّررررن الْررررام اسررررت .   ررررَى یکرررری اش ًررررَُ ّررررایش ّرررردی اسررررت «بالْرررردی

ای بررری اًظرررا  ّرررا    .ّرررایش زا هررری برررسه اسرررن ًرررَُ «الْررری اًطقٌررری بالْررردی ٍ الْوٌررری  »:هررری  َیرررد

هرری هاًرری  ررسا هٍز اٍ نررلَ  اسررت  هرری       .رخررس هرري  یررصی  ررِ بررِ ذّررٌن ًیاهرردُ ر لیررج هرری  ٌٌررد         

هاًررری  رررسا زأی رٍزه  هررری هاًررری  رررسا ًوررری هاًرررن  اسرررلی اٍ  سفرررت  هررری هاًررری  رررسا خاًرررِ اک       

ی هررری هاًررری  رررسا فالًررر .. رررساى نرررد  هررری هاًررری  رررسا نرررس تش هَفرررس نرررد  ّویٌطرررَز هررری ًشررریٌٌد  

 .ّویٌطَز هی ًشیٌٌد .خاًِ ی فالًی زفت  زٍحش خلس ًدازه

بررررِ نرررری ِ ّررررا ب ررررَ بسًٍررررد هیرررردى   :بررررِ الرررردال حین حسررررٌی فسهررررَهالیررررِ السررررالم  اهررررام زضررررا 

ا رررس هررری خَاّیرررد برررِ هررري ًصهیرررک نرررَید، هیررردى ّوررردی س     «ف رررالمىِ ذ ل رررکَ قُسْبَرررِ یی إمل ررری ».ّوررردی س

  .بسٍید

ٍَ ».ی ٌی رخسی  «روصیس» .هز قسرى است (7)سلا/ « ُجِ هلوَصِش«، «ر وصیس« «بَ تت ْمنت بَ تتاٍَ ل ا یَشْغ لَُا أ ًْفُسَْلنت بمت وتصمیسم »

منت بَ تتا  .ّودی س زا خساا ًکٌید «ل ا یَشْغ لَُا أ ًْفُسَْلنت بمت وتصمیسم بَ تتْ 

 .ایري اٍ زا خرساا هری  ٌرد     .اٍ ایري زا خرساا هری  ٌرد     «ر وتصمیرسم بَ تت رْمنت بَ تترا   »هشرغَم ًکٌیرد    «ٍَ ل را یَشْرغ لَُا  »

ا رس  سری برِ نروا ب َیرد هري نروا زا هکرِ هری برسم برِ نرسعی  رِ یرک لجري برِ                  .ّودی س زا خساا ًکٌید

ربرسٍی هر هي اش    :ب رد فسهرَه   .  لرِ اصیرص ّسرتی    :اهرام طراهش فسهرَه    .ّری   ر  حاضرس ًیسرت     .  لِ بوالید

 .جري برِ ربررسٍی هرسهم ّرن ًوررام     طرَز حاضررس ًیسرتی لجري بررِ   لرِ بورالی  خررَا ل      .ررَ ّرن اصیصرررس اسرت   

  .ّس ِ هلت هی خَاّد ب َیی

 .ًرررِ سرررفیس ّسرررتن .ًرررِ ٍ یرررج ّسرررتن .هررري ًرررِ ٍشیرررس ّسرررتین .ّرررس   ّس رررِ هررری خَاّرررد هررری  َیرررد

ایٌقرردز  ازخاًررِ بررِ هرري ٍطررج هرری  ٌٌررد  ررِ هرري          .هٌتْررا هشررَْز ّسررتن   .یررک ه لررن قسرًرری ّسررتن   

ایرررري یاسرررراض، هسغرررردازی،  .هصزاررررِ، ایرررري بررررسج بررررسای فالًرررری اسررررت .ذزُ ای هز رى نرررس ت ًرررردازم 

هرري  ٌررد رررا شى    .حرراال ایٌکررِ عررَزی ًیسررت    . رراٍهازی، هرري ّوررِ  یررص هازم خررَهم ّررن ًورری هاًررن       

ِ    ()خٌررردُ حتررراز  .هازم خرررَهم ًوررری هاًرررن   رررسا یرررک   : رررَى یلررری  علرررَی خررراًن زا  سفترررِ  فتررر

 ()خٌرردُ حترراز  .قسائترری ّسررتن  هرري خرراًن رقررای   .بررِ نرروا زبطرری ًرردازه    :عسفررِ هرری زٍی  هرری  َیررد   

حررراال خرررساا ّرررن نرررَم هز    .حررراال هررري اطرررال   سررری ًیسرررتن   .ّویٌطرررَز هررری  َیٌرررد  .اٍ زا ب یسیرررد

ّس رررِ  .ٍلررری هرررسهم ٍم ًوررری  ٌٌرررد .هررري یرررک ه لرررن قرررسرى ّسرررتن  . . .اًتخابررراب ایٌکرررِ زأی بخرررَاّن

 .نّس رررِ هازم برررسای ّورررِ ی هرررسهم عرررص خاًرررِ ای  رررِ هز رى ًشسرررت   .هلشررراى بخَاّرررد هررری  َیٌرررد 
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اش اٍم اوررسم رررا   .ًررِ  ررِ حرراال ًرردازم    .ایرري  ازخاًررِ بررسای  ررِ  سرری اسررت     :ّویٌطررَز هرری  َیٌررد  

 را هیسٍش نسیک بَهُ فسٍختِ،  :رخس هوکي است ب َیٌد .حاال با  سی نسیک ًلَهم

ًرررِ اش اٍم اورررسم ررررا حررراال برررا  سررری ّررری       .هررري نرررسیک ًیسرررتن  :هز رلَیصیرررَى رهررردُ هررری  َیرررد  

فکررس هرری  ٌرری ا ررس غیلرررت      .حرراال اش ّوررِ  رنررتِ ربررسٍی هرري هسرررت رررَ ًیسررت        .نررسا تی ًدانررتن  

رررا زاهیررَ ایرري ّوررِ رْوررت شهًررد،       43 .بکٌرری هرري خررساا هرری نررَم  ارفاقررا  ّرری  عررَزی ًورری نررَه        

 (38)حرررج/ «إمىِ اللِرررَِ یلرررداف بل اَررريم الِرررریي  رهٌَُرررَا »: رررَى خررردا قرررَم هاهُ هررری  َیرررد  .عرررَزی ًیسرررت

هرري  سرری   .بانررن خرردا اش هرري هفرران هرری  ٌررد    «الِررریي  رهٌَُررَا »ي ا ررس هرر .خرردا اش هرر هي هفرران هرری  ٌررد   

بسهًرررد،  .هرررا  رررِ هسرررزَلیي اصیرررصی هز هولکرررت هانرررتین، الکررری الکررری خرررساا نررردًد      .ّرررن ًیسرررتن 

بیرررا بلیٌرررین یسًٍررردُ اک  جاسرررت  یسًٍررردُ اک  جاسرررت  برررِ  رررِ هلیرررج هررری  رررَیی برررسه     .خَزهًرررد

 . ِ  سی ثابت  سهُ است  ربسٍی ّودی س زا ًلسید

 تِ خاطر ریختي آترٍی هؤهي علیِ السالم ًفریي اهام رضا -2

  «ِف المًِّی رل یتتل اَل ی ً فْس ی أ ًِِل هَيْ ف  َج  ذ ل کَ ٍَ أ ستخ ق  ٍَل ی ا  ه يْ أ ٍتل یَائ ی هَاََتبل اللَِِ ل یل َرِّبَ»

  .ر ْد  سهم .هي ًفسیي هی  ٌن بِ  سی  ِ ربسٍی نی یاى زا بسیصه :اهام زضا فسهَه

ل یل َرِّبَررِل ف رری الرردًَْیَا   »هاررا هرری  ررٌن،  ررِ  ررِ       «هَاَررَتبل اللِررَِ « ررِ  سرری  ررِ ربررسٍی هرر هٌی زا بسیررصه،      

 «ٍَ   رراى  ف رری الْرر خ س ُ یم ه رري  الْخ اس ررسمیي    »هز هًیررا بررِ شًررد ی ًکلترری  سفترراز نررَه،       «أ ن رردَّ الْ َررر اا 

 .خیلی اهام زضا هلش هزه هی رید

هرري اهررام   .بررِ نرری یاى هرري ب ررَ ربررسٍی ّورردی س زا ًسیصیررد     :فسهررَه اهررام زضررا بررِ الرردال حین حسررٌی   

ررراشُ هلیررج هازی، نرروا حررس     .زضررا ًفررسیي  ررسهم بررِ  سرری  ررِ ربررسٍی  سرری زا برردٍى هلیررج بسیررصه          

بابرررا ایررري یسًٍررردُ  برررسه ٍ خرررَزه ٍ     :بایرررد برررِ قرررَُ ی قتررراییِ ب رررَیی    .ًررردازی ربرررسٍیش زا بسیرررصی 

  .ّس ِ هلیج هازی اش هسیسک اقدام  ٌید

بلرررِ  رقرررا هز سرررایت ّرررا رهررردُ  باسررروِ ر رررالی سرررایت غلرررق  رررسهُ      :ایٌتسًرررت ًوررری نرررَه  فرررت هز 

 .ه رررس سرررایت اررراهم اسرررت  رى  سررری  رررِ ایررري زا ٍازه سرررایت هررری  ٌرررد هزٍ   فترررِ اسرررت    .اسرررت

رقررا   : فررت .هرري شًرر  شهم  .رقررا هز سررایت زاعررب بررِ فررالى  یررص  ٌرریي  فتررِ اسررت         :هیررسٍش  فتٌررد 

 .ى ٍشازب برررا فرررالى رهسیسررراب فرررالى ه اهلرررِ زا  رررسهُ اسرررت فرررال .اطرررال  خسیررردی اش هرررا ًکرررسهُ اسرررت 

 .هز سرررایت رهررردُ اسرررت   : فترررین .ٍاهلل هزٍ  اسرررت :هررري برررِ زیررری  ّرررس هٍ شًررر  شهم  فرررت     

برررِ زیررری  سرررایت شًررر  شهم  رررِ رقرررا، هیررري هازی یرررا       .خرررَا سرررایت هزٍ  هررری  َیرررد   : فرررت
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 ررسهم ًفررسیي   هرري ر ْررد  :ًرردازی   ررِ  یررص  یررس رررَ اش ایرري رْوررت ّررا هرری ریررد  اهررام زضررا فسهررَه          

ٍَ اَرررسِّفْْلنت أ ىِ اللِرررَِ ق ررردت غ ف رررس  ل ول تس رررٌ ْمنت ٍَ ر جَررراٍَشَ » .هررری  رررٌن برررِ  سررری  رررِ ربرررسٍی نررری ِ زا بسیرررصه

     ِ خداًٍرردخَا ّررا زا هرری بخشررد، اش برردّای نرری یاى بررد ّررن هرری         «اَرريْ هلس رریز ْمنت إملِررا هَرريْ أ نْررس   بمرر

تل یَائ یأ ٍت رذ ی »بخشد، ه س  سی  ِ یا هشس  باند،   «ٍَل ی ا  ه يْ أٍ 

خرردا ّوررِ ی نرری یاى زا هرری بخشررد عررص هٍ زقررن نرری ِ  نرری ِ ای  ررِ هشررس      :اهلل ا لررس  اهررام زضررا فسهررَه 

تل یَرائ ی   » .نری ِ ای  رِ هر هٌی زا اذیرت  ٌرد      .نرَه  نر  عو رِ ای اسرت  رِ نر  نرْاهب        «رذ ی ٍَل ی را  ه ريْ أٍ 

خردا نری ِ زا هری بخشرد عرص هٍ       :اهرام زضرا فسهرَه    .ییرام اش اهرام زضرا هازه    .حتسب الدال حین حسرٌی اسرت  

یررا هز  «أ ٍت أ ضْرروَس  ل ررِل سلررَ ا«، «أ ٍت رذ ی ٍَل ی ررا  ه رريْ أ ٍتل یَررائ ی»، «أ نْررس  َ بمررِ« ررسٍُ  نرری ِ ای  ررِ هشررس  نررَه،  

ف رالمىِ اللِرَِ ل را یَغْف رسُ     ».دی ٌری هز هلرش بردخَاُ بانر     .اطال  هلرش بخَاّرد فالًری خرساا نرَه      .هلش بدخَاُ باند

ٍَ إملِرا ًُرصمنَ زلٍیل   ».خردا یرک  ٌریي رههری زا ًوری بخشرد، عرص ایٌکرِ اش اذیرت  رسهى بس رسهه            «ل ِل حَتِی یَسْعمرب 

 «ًُرصمنَ زلٍیل الْالمیوَراىم اَريْ ق لْلمرِ     » سری  رِ هر هٌی زا اذیرت  ٌرد، هر هٌی زا رخسیر   ٌرد          «الْالمیوَراىم اَريْ ق لْلمرِ    

 .د زٍی ایواى زا اش قللش هی  یسهخداًٍ

 . سررری  رررِ هز هلرررش بررردخَاُ اسرررت   . ررراز برررِ ریرررت اهلل ٍ فرررَش هیررر لن ٍ لیسررراً  ٍ ه ترررس ًررردازه    

 .ی ٌی هٍست هازه، قللا  هٍست هازه فالًی خساا نَه

بررراقی  .رقرررای قسائتررری هررري بسًاهرررِ ّرررای ررررَ زا  رررَک هررری هّرررن  :نررروا برررِ هررري زسررریدی هررری  رررَیی 

بررراقی رخًَررردّا زا  رررَک ًوررری هّرررن ا رررس هز هلرررن   :ررررا هررری  رررَیی .رخًَررردّا زا  رررَک ًوررری هّرررن

حررراال ررررَ بسًاهرررِ ی هرررسا  رررَک هررری هّررری،   .خَنرررن هررری ریرررد ه لرررَم هررری نرررَه هررري هیررري ًررردازم  

ًررِ خررَا برراقی    :َب رر .هتشررکسم   ررسا برراقی ّررا زا هرری  ررَیی، ًررِ هرري برراقی ّررا زا خرراهَک هرری  ررٌن         

سرررابقِ ی اًقالبررری  .بیشرررتس اسرررتبررراقی ّرررا خیلررری ّایشررراى سَاهنررراى اش هررري    .ّرررا ّرررن سرررَاه هازًرررد 

حررراال هوکررري اسرررت هررري  ررراّی هز حرررس  ّررراین یرررک  یرررصی هررری  .نررراى، الوررری نررراى بیشرررتس اسرررت

حرراال بررِ یررک هلیلرری هرر ال   ْرراز ًفررس       .یررا زٍی رختررِ سرریاُ هرری ًَیسررن    . ررَین، للخٌرردی هرری شًٌررد   

هرری  یررای ب رر  هرري هرری ًشرریٌٌد، اهررا ایٌکررِ فالًرری زا خرراهَک هرری  ٌرری، ٍ هرري اش ایٌکررِ نرروا بررِ هرري          

هدزسرررِ ی  .ایررري خَنررر الی اک برررد اسرررت  . رررَیی رى زا خررراهَک هررری  رررٌن، خَنررر ام هررری نرررَم  

بررراقی زا ٍم  .نررر س ررررَ خرررَا اسرررت  .هدزسرررِ ّرررای هی رررس زا ٍم  ررري  .ررررَ خرررَا هدزسرررِ ای اسرررت 

ی ٌرری  سرراًی  ررِ لرررب هرری بسًررد اش ایٌکررِ        .غرررای فالًرری خررَا اسررت، برراقی ّررا زا ٍم  رري       . رري

ٍَ خ رررس جَ »، «ًُرررصمنَ زلٍیل الْالمیوَررراىم اَررريْ ق لْلمرررِ »طرررسی هررری نرررًَد ٍ خَهنررراى ه .هی رررساى سرررقَ  هررری  ٌٌرررد

 «اَيْ ٍَل ایَت ی
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هز  «ٍَ ل ررنت یَکُرريْ ل ررِل ًُظ رری ی ف رری ٍَل ایَت ٌ ررا    » .ایٌْررا اش ٍالیررت اّللیررت بیررسٍى ّسررتٌد     :اهررام زضررا فسهررَه  

یٌرراُ هرری بررسم  ررِ  سرری بررِ       «ٍَ أ الررَذُ بماللِررِ  ه رريْ ذ ل ررکَ   ».ٍالیررت هررا ّرری  ًظرری  ٍ بْررسُ ای ًدازًررد    

  طَزی رهم اش هیي خازج هی نَه   .ایٌجا زسیدُ باند

هررر هٌی زا بررردٍى هلیرررج    .  ًَرررِ اش هیررري خرررازج هررری نرررَین  هشرررس  بشرررَین      .سررر ام ٍ عرررَاا 

 .اهررام زضررا ًفررسیي هرری  ٌررد     .خررساا  ررسهى هسررلواى خررسٍج اش هررداز ٍالیررت اسررت      .خررساا  ٌررین 

سررخت رررسیي اررراا، ی ٌرری هز هًیررا یررک بررالی برردی  سفترراز هرری          «الْ َررر اال یل َرِّبَررِل ف رری الرردًَْیَا أ ن رردَّ    »

ا رررس  .رغررراش سرررام اسرررت ّوررردی س زا رخسیررر  ًکٌرررین    .ایٌْرررا ّورررِ ًتیجرررِ ی رخسیررر  اسرررت   .نرررَه

 .رقرررا  رررسا برررِ هررري هررری  رررَیی  سرررٌد هازی برررسٍ برررِ هاه سرررتسی ب رررَ :یرررک  یرررصی نرررٌیدین ب رررَیین

َ    .هاه رراُ ب ررَ یی  حررس  ّررای نرروا یررا بررا هلیررج اسررت، یررا    سررٌد ًرردازی  ررسا هز اررراش بررِ هرري هرری  رر

ا ررس برررا هلیررج اسررت،  رررسا هاه سررتسی ًسفترری  ا رررس برری هلیررج اسرررت،  ررسا هز ایرري ارررراش           .برری هلیررج  

 : فررت .رقررا فررالى عررا رک هرری یصًررد     :هرری  ررَیی  یررک  سرری رهررد یْلررَی یررک  سرری  فررت        

رررَ ا ررس بررسای هرري هرری یصًررد بررِ     : فررت .رخررس بررسای رررَ هرری یصًررد    :بررِ هرري  ررِ   فررت   .خررَا ب صًررد 

    ِ بررسای هرري هرری یصًررد بررِ رررَ  ررِ  هلیررج هازی  ررسا هز اررراش هرري هرری          . ررِ  رک هرری یصًررد بررِ هرري  رر

هلیرررج ًررردازی  رررسا بررراش برررِ هررري هررری  رررَیی  یرررک شًررری زا برررِ یرررک  . رررَیی  برررسٍ هاه سرررتسی ب رررَ

رقرررا ًوررری هاًررری هررري  قررردز  :هررری  فرررت .نرررَّس  رررَزی هاهًرررد، ایررري خررراًن ّرررس نررر  هررری ًشسرررت 

 .ا س بداًی هي  ِ نکلی هازم .هازما س بداًی  ِ طَزری  .قشٌ  ّستن

 .یرررک نررر  نَّسخسرررتِ نرررد  .ایررري شى ّرررس نررر  اش شیلرررایی خرررَهک برررسای ایررري هرررسه هررری  فرررت    

خررراًن  ٌرررد هررراُ اسرررت ّسنررر   رررِ  ٌررراز هررري هررری ًشررریٌی اش شیلرررایی ّرررای خرررَهب هررری       : فرررت

اهررا ا ررس رررَ ایٌقرردز خَنرر ج بررَهی  شررن هازّررا رررَ زا بررسهُ           .هرري  ررِ  شررن ًرردازم بلیررٌن     . ررَیی

 .ّویي  ِ رَ زا بسای هي  رانتٌد ییداست خَن ج ًیستی .بَهًد

یرررا هز یرررک علسرررِ  .حررراال افرررساهی ّسرررتٌد هررری ریٌرررد هررر ال  سرررس  رررالت، ه لرررن اسرررتاه هاًشررر اُ اسرررت 

رقررا بلرریي ا ررس رررَ     :هرری  ررَیین  .فالًرری  ررِ  ررسه ٍ  ررِ  ررسه ٍ  ررِ  ررسه       :ای هرری ریررد هرری  َیررد   

  َ رقرررا یسًٍررردُ اک ایررري  :ب رررَ .ٍاق رررا  هلیرررج هازی، خرررَا برررسٍ ًرررصه قاضررری ایررري حرررس  ّرررا زا ب ررر

ّوررریي  رررِ رهررردی برررِ هررري هررری   .ّوررریي  رررِ برررِ هررري هررری  رررَیی ییداسرررت خَنررر ج ًیسرررتی  .اسرررت

یررر  ییداسرررت  . رررَیی، خرررَا هررري ًرررِ قاضررری ّسرررتن، ًرررِ هاهسرررتاى، ًرررِ ررررَ یسًٍررردُ هسرررتت اسرررت   

ا ررس ّررن یایررِ ًرردازه،  ررسا بررِ     .س حررس  رررَ یایررِ هازه، قررَُ قترراییِ اسررت   ا رر .حررس  رررَ یایررِ ًرردازه  

هرري هرری  ررَیی  اطررال  هلیررج ایٌکررِ ایرري حررس  ّررا زا هز سررایت هرری ًَیسررٌد بررِ عررای ایٌکررِ بررِ قررَُ            
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برررِ  .فالًررری برررسه ٍ خرررَزه ٍ فرررالى قرررسازهاه، فرررالى ه اهلرررِ، ّوررریي  رررِ هررری  َیٌرررد :ی قتررراییِ ب َیٌرررد

  .ّس حام

ربررررسٍی ّورررردی س زا بسیصیررررد،  .ه، ربررررسٍی ّورررردی س زا ًسیصیرررردییغررررام هاالیررررِ السررررالم  اهررررام زضررررا

هز  .هز ّوررریي هًیرررا ارررراا نررردید هررری نرررَید     .اش ٍالیرررت خررردا هٍز ّسرررتید   .ًفسیٌتررراى هررری  ٌٌرررد  

ایرري ًکتررِ ای اسررت  ررِ اهررام زضررا فسهررَه        .ربررسٍ زیخررتي خیلرری خطررس هازه    .رخررسب ًظرریلی ًدازیررد  

 .اش عسیس الدال حین حسٌی

یرررک رقرررَایی برررِ  .زا زیخترررین  رنرررتِ ی هرررا زا برررلخش ٍ بیررراهسشخرررَا خررردایا ّس رررِ ربرررسٍی  سررری 

 .ربرررسٍ زیخرررتي ه رررج خرررَزهى  َنرررت هرررسهُ اسرررت   .هرررا بررردُ  رررِ ربرررسٍی ّوررردی س زا حفررر   ٌرررین  

ٍلرررا قررسرى   .اهررا  َنررت هررسهُ عررایش یررس ًورری نررَه     . َنررت شًرردُ زا بکٌرری عررایش یررس هرری نررَه    

هُ بکٌررری، عرررایش یرررس  َنرررت هرررسهُ اش هرررس .غیلرررت ایررري اسرررت  رررِ  َنرررت هرررسهُ زا بخرررَزی : فترررِ

خاًرررِ خرررساا نرررَه  .ربرررسٍ ّرررن  رررِ زیخرررت، یرررَم  رررن نرررَه عرررایش ییررردا هررری نرررَه .ًوررری نرررَه

ٍلرررا قررسرى ربررسٍ زیخررتي زا     .ٍلرری ربررسٍ  ررِ زفررت هی ررس عررایش یررس ًورری نررَه         .سرراختِ هرری نررَه  

 .هررا خیلرری هررسهُ خررَزی هرری  ٌررین      .ه ررج  ٌرردى  َنررت هررسهُ ٍ خررَزهى  َنررت هررسهُ هرری هاًررد        

هَاظرر  بانررین برری خرررَه     .اهرررا رهم ّررا ّورردی س زا  رراش هرری  یسًرررد     . ررس ،  ررس  زا ًورری خررَزه    

رقرررا هررري  :ّرررس   هلیرررج ًررردازه، ب َیرررد .ّرررس   هلیرررج هازه قرررَُ ی قتررراییِ .هیررري فسٍنررری ًکٌرررین

 .ّررس سررایتی زا ًلیٌیررد    . ررَى هلیررج ًیسررت اش ایٌکررِ حررس  ّررای نرروا زا  ررَک برردّن ه رررٍز ّسررتن          

 رررَک،  «إمىِ السَّررروتب» :قرررسرى هررری  َیرررد  .دّرررس حسفررری زا  رررَک ًدّیررر  .ّرررس زٍشًاهرررِ ای زا ًخَاًیرررد 

 (36)ه هٌررررَى/ « ُررررج  أٍُلز ررررکَ  رررراى  اٌَْررررِل هَسترررر ُال »قلرررر  ٍ زٍی،  «ٍَ الْفُرررر اه« شررررن،  «ٍَ الْلَظَررررس »

بایررد علسررِ زا   .بایررد بلٌررد نررَی بررسٍی   .ًلایررد بٌشرریٌین  .ایٌطررَز ًیسررت  ررِ حرراال  فررت ٍ هررا نررٌیدین    

ه ررس هرری نررَه یررای ّررس زاهیررَیی ًشسررت  ه رررس         .حرراال اٍ  فررت ٍ هررا ّررن نررٌیدین      .بررِ ّررن بصًرری   

هرری نررَه یررای ّررس اخلررازی ًشسررت  اطررال  ب ترری اش  شررَزّا ًورری خَاٌّررد سررس بررِ ررري عوْررَزی              

ّررصاز ٍ یررک ایرر     .هررا ًورری  ررَیین ایرر  ًرردازین     . . .هنرروي هررا  .هنرروي هررا ّسررتٌد   .اسررالهی بانررد 

رى غسضرررش ایررري اسرررت  رررِ هرررسهم زا      .ًیسرررتاهرررا ایٌکرررِ هررری  َیرررد غسضرررش اطرررالی      .هازیرررن

اٍ  .هرررسهم زا اش  شرررن ّوررردی س بیاًرررداشه    .ًحرررام زا رتررر یس  ٌرررد   .ًرررا اهیرررد  ٌرررد   .هرررهیَت  ٌرررد 

خررردایا برررِ هرررا بظررریسری هسحورررت  ررري  رررِ ربرررسٍی ّوررردی س زا بررردٍى عْرررت        .هنررروي هرررا اسرررت 

 .ًسیصین

 «ٍالسالم الیکن ٍ زحوِ ی اهلل ٍ بس ارِ»


