
 چطا انام ذػیو ةا ساىُادً سُد ةٌ کطةال رفت؟

 داؽتو ترلیل ه تفػیط ةٌ ىیاز دارد، آن ةٌ ىیاز كطآن کٌ گُىٌ ٍهان دارد تتییو ه تفػیط ةٌ ىیاز( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام ؾهل

 نتؿصدی ٍای الۆس ؽُد نی ىگاً آن ةٌ هكتی کٌ ای گُىٌ ةٌ ةاؽص نی آن ةُدن پیچیصً ه ةُدن رازدار ه رنظ ىؾاىگط ؾهل یک

 نی تتییو ه تفػیط ىُؾی آىَا ةٌ پاغز گُىٌ ٍط ه کيص نی ذکایت تفػیط ةٌ ىیاز از الۆس کثطت. آیص نی هحُد ةٌ ىاػط ةطای

 .ةاؽص

 کطةال تا نکٌ از انام ساىُادً ٍهطاٍی ؾلل 

 در را آىان کٌ آنص نی پیؼ اؽکالی چٌ ةتطد؟ سُد ٍهطاً را ساىُادً غفط، ایو در( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام داؽت ضطهرتی چٌ

 ةفطغتص؟ نصیيٌ ةٌ ؾتاس ةو ؾتصاللٌ ٍهطاً ةٌ را آىان یا کييص ؾتادت سصا ساىٌ حُار در تا گضارد ةاكی نکٌ

. اغت ىصاؽتٌ آن رغیصن پیطهزی ةٌ ه انام ىَضت در نيفی ىلؼ گُىٌ ٍیچ( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام ٍهطاً ةچٌ ه زن آنصن

 سیط؟ یا اغت داؽتٌ آىان سُد ةطای یا اغالم ةطای نثتتی تأثیط انام ةا آىان ٍهطاٍی آیا ایيکٌ اغت نَم آىچٌ

 سُد، ٍهطاً ةٌ آىان ةطدن ةاز ةاؽص ىصاؽتٌ …ه ىَضت اغالم، در نثتتی ىلؼ ٍیچ هی ةا انام ساىُادً ٍهطاٍی ؽُد فطض اگط

 کٌ کطد اؾالم نػیط ظُل در کٌ ةار چيصیو ه ةُدىص ذضطت ةا ٍهطاٍی سُاغتار سُدؽان آىان کٌ زیطا اغت، تُحیٌ كاةل

 ٍهطاٍی کٌ فطنُد نی انام حاٍایی در اگط ةلکٌ ىکطد نعطح را ای سُاغتٌ چيیو آىان از یک ٍیچ ةطگطدد سُاٍص نی ٍطکع

 ةٌ کاش ای گفتيص ىهی یک ٍیچ آن از پع ه کطةال در ذتی ه. ؽصىص نی ىاراذت آىان ةطگطدىص تُاىيص نی ه ىیػت الزم آىان

 .رفتیم ىهی غفطی چيیو

 انام ٍهطاً ةٌ آىان رفتو ةاز ةاؽص، ىصاؽتٌ ضطری ه ىفؽ ٍیچ( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام ةا آىان ٍهطاٍی کٌ فطضی ةط ةياةطایو

 نا ه اىص ةُدً سُؽرال ةلکٌ ه راضی ٍایی کؾیصن درد ه رىج چيیو ه نػافطت چيیو ةط سُدؽان ه ةُدً آىان ؽشفی سُاغت

 ضطر ه گضاؽتٌ آزاد سُاغتؾان در را آىان ساىُادً رئیع ؾيُان ةٌ پصر ه اىص دادً اىخام سُد دلشُاً ةٌ کٌ کاری ةط را افطاد ىتایص

 ةیانُزیم نصیطیت ه نَطةاىی درس( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام از ةایص ةلکٌ. کيیم نراکهٌ یا تُةیز ىصاؽتٌ، دیگطان ةطای زیاىی ه

 .ةگضارىص تيَا را اه ىیػتيص ذاضط ؽطایط، تطیو غشت در ذتی کٌ کطدً نَطةاىی کُدکان ه ساىُادً ةا چيان کٌ

 اةُذر ٍصیٌ ه غیاً غالنی کٌ اه. فَهیص اةُذر غالم «حُن» کالم از تُان نی را( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام ةٌ ساىُادً ؾؾق اهج

 سُؽرال سُد آزادی از ایيکٌ حای ةٌ ه ةهاىص زىصً ه ةطهد تا کطد نطسؿ را اه ذضطت هكتی ةُد( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام ةٌ

 کلهات نُغُؾٌ.) آنیظد در ؽها ٍای سُن ةٌ غیاٍم سُن تا غازم ىهی رٍا را ؽها سصا ةٌ غُگيص …0 گفت ه افتاد گطیٌ ؽُد

 (252 الرػیو، االنام

. اغت رهؽو انام ةٌ ؽان ؾالكٌ ه ؾؾق ه دیگطان ذػاب ةاؽص، چيیو ایو اغت آزادی سُاغتار ٍهیؾٌ کٌ غالم یک کٌ هكتی

 ؾلیٌ) ذػیو انام ذُالٌ ؽهؾیطی هكتی ه کطد فطار سیهٌ از ؾهُیؼ از دفاع ةطای ه ةُد ىُحُان کٌ ذػو ةو ؾتصاللٌ چياىکٌ

 (504 ص ٍهان،)ؽص كعؽ دغتؼ ه کيص دفاع انام از هغیلٌ ایو ةٌ تا ةطد حلُ را سُد دغت ؽص( الػالم

 انام ةا ساىُادً ٍهطاٍی فُایص 

 ةٌ ؽص، نی رٍػپار کُفٌ غُی ةٌ نکٌ از حيگی نطد پاىفص یا ـص یا ٍفتاد ةا ةلکٌ فطزىص ه زن ةصهن انام اگط کٌ اغت نػلم -1

 ؾيُان ةٌ را آىان کُفٌ ةیطهن در ةطسُرد اهلیو ٍهان در ه ةظىيص …ه سارحی نفػص، یاغی، ةطچػب آىان ةٌ کٌ ةُد نهکو راذتی

 ىهی ةاكی تاریز رهز ٍط یا رهز آن ـفرٌ در آىان از اثطی ه ؽصىص نی کؾتٌ ـُرت ایو در کٌ ةتطىص ةیو از َذطُهری ه سارحی

 .ناىص



 حيایتی ٍط دیگطان ةٌ گطفتو ؾتطت درس ةطای ه کييص ذهلٌ نصیيٌ یا نکٌ ةٌ فاتد لؾکط ؾيُان ةٌ ذکُنتیان کٌ ىتُد ةؿیص -2

 .کطدىص چيیو نصیيٌ اٍل ةا ذطً هاكؿٌ در کٌ گُىٌ ٍهان ؽُىص، نطتکب انام فطزىص ه زن درةارً را فخیؿی

 (ع) ذػیو انام

 ةُد کافی تيَا راً، ةیو ه نصیيٌ ؽام، کُفٌ، در ه ةاؽيص کطةال ذادثٌ رغان پیام تُاىػتيص( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام ساىُادً -3

 ،(آلٌ ه ؾلیٌ اللٌ ـلی) اکطم پیانتط ةفَهيص ؽانیان الاكل ه پیانتطىص ٍای ىًُ فطزىصان ه ٍا ىًُ کٌ غازىص نؿطفی را سُد کٌ

 .اىص گؾتٌ اغیط ه کؾتٌ یظیص فطنان ةٌ کٌ دارد یظیص ه نؿاهیٌ از تط ىظدیک سُیؾاهىصاىی

 نی آىَا حهلٌ از کٌ غاست زىصً ؽُد، نيصرس تا رفت نی کٌ را اذکانی درةارً الَی هاحتات اىخام ةط انام ساىُادً نلاهنت -2

 ىام نطد ه زن استالط از حلُگیطی ؽصن، هاكؽ دیص نُرد از حلُگیطی ىانرطنان، از سُد ذفغ ذخاب، ذفغ ةط آىان اـطار تُان

 (346 تا 2/364 العتطی، تاریز0 ک.ر.) ةطد

 ٍهطاً، کار، ةرتُذٌ در دیص، آنُزش سُب ه ؽص تطةیت سُب ساىُادً اگط کٌ نتارزان، تهانی ةٌ نتارزً راً دادن ىؾان  -5

 اٍل از دفاع ةطای ه( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام از دفاع ةطای نطدان تلُیت در زىان غشيان اغت، ىَضت ةا ٍهاٍيگ ه ٍهگام

 .دارد کار پیؾطفت در نَهی اثط آىان تطةیت ه ساىُادً رهی ةط کطدن کار کٌ دٍص نی ىؾان ةیت،

 ه. 212 آیٌ ؽؿطاء، غُرً) «االكطةیو ؾؾیطتک اىضر ه»0 فطنُد( آلٌ ه ؾلیٌ اللٌ ـلی) اکطم پیانتط ةٌ سصاهىص کٌ ىتُدً حَت ةی

 غُرً.) «الرخارة ه الياس هكُدٍا ىاراو اٍلیکم ه اىفػک كُا0 »اغت دادً دغتُر ایهان اٍل ةٌ ه( دً ٍؾصار را ىظدیکت سُیؾان

 (کيیص ذفغ اغت غيگ ه نطدم آن غُست کٌ آتؾی از را تان ساىُادً ه سُد ،6 آیٌ ترطیم،

 ةا ٍا اىػان آن ذادثٌ رهز در تا پطداست غازی اىػان ةٌ ةایص فطاغت دهران در کٌ داد ىؾان( الػالم ؾلیٌ)انام ذال ٍط ةٌ

 .دٍيص یاری ٍصف راً در را اىػان فصاکاری ه نلاهنت

 سُد فطزىص ه زن از …ه تؾيگی زیاد، ٍای حطاذت دؽهو، فؾار حيگ، ةرتُذٌ در ذتی کٌ انام رهذی كصرت دادن ىؾان  -6

 .کيص ةطهز ٍایی ـريٌ چيان در ةایص کٌ اغت، انام رهذی کهال ه رهذی اهج ىؾاىگط ایو ه ؽُد ىهی غافل

 ىخات ه سُدش ةٌ فکطش تهام لرؼاتی در ه ؽُد-نی غافل فطزىصاىؼ ه ساىُادً از فطد غیطً، ه تفادفات در کٌ ؽصً دیصً زیاد

 ةطؾکع، ای رهذیٌ دادن ىؾان پُیص نی را سُد ىخات راً سُد، دغت ةٌ آىان ىاةُدی ةا ذتی گاٍی ه اغت نؿعُف سُدش

 رغاىص نی را اه رهذیٌ اهج اغت ػاٍط کلهاتؼ ه( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام رحظٍای در کٌ گُىٌ آن لرؼات آسطیو در ذتی

 ذطکت پیانتط دیو ةط کيم، دفاع پصرم ساىُادً از ىیاهرم، فطه تػلیم غط کٌ ام سُردً غُگيص ٍػتم، ؾلی ةو ذػیو نو0 »ىؼیط

 ؾلی انضی اةی ؾیاالت اذهی أىثيی ال ان آلیت ؾلی ةو الرػیو اىا. 266 الرػیو، االنام کلهات نُغُؾ0ٌ ک.ر.«) ىهایم نی

 (اليتی دیو

 دىیایتان ایو در تطغیص ىهی نؿاد از ه ىصاریص دیو اگط0 فطنُد آن ةٌ سعاب کٌ( الػالم ؾلیٌ) ذػیو انام نؿطهف کالم یا

 ه یاغیان غطکؾان، ام زىصً نو تا ىصارىص، گياٍی زىان ه حيگیص نی نو ةا ؽها ه حيگم نی ؽها ةا نو … ةاؽیص آزادنطد

 ذیات لرؼٌ آسطیو هلُ ذالی ٍط در نطداىگی ه غیطت کٌ داد ىؾان کلهات ایو ةا. داریص ةاز ام ساىُادً ةٌ تؿطض از را حاٍالىتان

 .کيص ةیان زیتایی ایو ةٌ تُاىػت ىهی را پیانی چيیو ىتُدىص اه ٍهطاً فطزىص ه زن اگط اغت، سُب ةاؽص،

 در تُاىص نی سُد تُان ذص در ٍطکع ه ؽياغص ىهی نطد ه زن آرنان ه ؾلیصً از دفاع ه اغالم کیان از دفاع ایيکٌ آنُزش  -4

 .ةاؽص ؽطیک نَم انط ایو



 کُدکان ه زن ه ةطد نی کار ةٌ را ٍا ؽیًُ تطیو ىاحُاىهطداىٌ ذتی نلام، ةٌ رغیصن راً در کٌ دؽهو، هاكؿی چَطً ىهایاىصن  -5

 كطار تضییلات ؽصیصتطیو نؿطض در را گیطىص كطار انکاىات کهتُد یا اذیت ه آزار نُرد ىتایص ٍا حيگ در ه نفُىيص تؿطض از کٌ

 .ةطدىص نی غط ةٌ ؽصیص تؾيگی ذالت در ىیظ زىان دادىص حان تؾيٌ کٌ نطدان ةط ؾالهً ه کطد نيؽ آب از را آىان ذتی ه داد


