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هللا همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رب  دیکات  اب  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  یسررب 

باتک تاصخشم 

 - 1327 لیعامسا ، يرون ، هسانشرس : 

هیهت ینسح ؛ داوج  يرون ، لیعامسا  هللا / همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رب  دیکات  اب  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  یـسررب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. مق ناتسا   ] امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک 

.1388 لقع ، رتفد  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  115 [، 4  : ] يرهاظ تاصخشم 

.1469 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

 : لایر 4-18-5563-600-978  13000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  97 ؛ [ - 95  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

رکذ هرابرد  هاگدید  . -- 1368  - 1279 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللا ، حور  ینیمخ ، عوضوم : 

هفسلف رکذ --  عوضوم : 

( مالسا  ) نامیا عوضوم : 

 - 1338 داوج ، ینسح ، هدوزفا :  هسانش 

مق ناتسا  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

BP266/ن854ب4 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/77 ییوید :  يدنب  هدر 

1822825 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:8

هچابید

هچابید

مامت یلصا  رصنع  یقالخا و  ياه  تلیضف  دیلک  ادخ  دای  .تسا  دنوادخ  رکذ  ناسنا ، یبای  لامک  تداعـس و  لماوع  نیرت  یـساسا  زا 
ریخ و ره  هیام  دنوادخ  رکذ  دای و  .دز  دهاوخن  رـس  وا  زا  یهانگ  اطخ و  رگید  دـشاب ، ادـخ  دای  هب  هراومه  یمدآ  رگا  .تساه  یبوخ 

یم ناغمرا  هب  ار  تایدام  ایند و  زا  یگتـسراو  بلق و  شمارآ  دـنوادخ  رکذ  .تسا  تارکنم  اـشحف و  زا  زیهرپ  یلـصا  لـماع  یکین و 
یخرب الب ، عفد  یهلا و  دادما  هعماج ، رد  تیلوئسم  ساسحا  اه ، ینارگن  رب  یگریچ  یبایدوخ ، تریـصب ، داجیا  بلق ، تمالـس  .دروآ 

.تسا یهلا  تاذ  هب  هجوت  ادخ و  رکذ  یعامتجا  يدرف و  ياهدمایپ  زا 

ندش تسس  تمایق ، رد  ترسح  یلد ، گنس  یـشومارفدوخ ، دناشک و  یم  یهارمگ  هب  ار  ناسنا  تیدحا ، تاذ  زا  تلفغ  لباقم ، رد 
نوکس .تسا  دنوادخ  زا  تلفغ  یفنم  ياهدمایپ  زا  یخرب  هعماج ، یشاپورف  هداوناخ و  ناینب 
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زور رد  ار  ترـسح  ییایند و  یگدـنز  رد  یماک  خـلت  نآ ، زا  تلفغ  دـبای و  یم  ققحت  دـنوادخ  دای  وترپ  رد  ناـمیا ، لـها  شمارآ  و 
.دراد لابند  هب  نیسپاو 

نیا نوگانوگ  ياه  هبنج  یسررب  نمـض  ادخ ، دای  رکذ و  هلئـسم  رد  هللا  همحر  لحار  ماما  ياه  هاگدید  رب  زکرمت  اب  رـضاح  شهوژپ 
بـسانم ياه  همانرب  دـیلوت  رد  یلم ، هناسر  باحـصا  يارب  دنمـشزرا  يا  هیاـم  تسد  رثا  نیا  تسا  دـیما  .تسا  هدـمآ  مهارف  عوضوم 

.دشاب

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

نیرت هژیو  هک  زاـمن  رد  اـهنت  هن  ار ، ادـخ  داـی  نتخیگنارب  .تسوا  ییادز  تلفغ  ناـسنا و  يزاسرایـشوه  یپ  رد  هراوـمه  میرک ، نآرق 
یم دای  زامن  زا  نآرق  رد  هک  یماگنه  .تفاـی  زین  یمدآ  یناـسنا  یعیبط و  ياـه  شنک  ناـیم  رد  ناوت  یم  هکلب  تسا ، تداـبع  لـکش 

تمعن زا  ناشیا  يرادروخرب  فده ، دیآ ، یم  نایم  هب  نخـس  یهلا  ياه  تمعن  زا  هاگره  تسا و  ندوب  دنوادخ  دای  هب  فده ، دوش ،
.تسا ییادز  تلفغ  وا و  ياه  تمعن  يروآدای  هناشن  نیرت  گرزب  دنوادخ ، زا  ینادردق  .تسا  ینتورف  يرازگرکش و  سپس  اه ،

کسمت اب  نادحلم  زا  يرایسب  یتح  .تسا  تیونعم  هب  هجوت  يراگتسر ، ییاهر و  هار  اهنت  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  رـشب  هزورما 
ناشیاه هغدغد  ات  دـنبای  تسد  شمارآ  هب  يونعم ، یلماع  هب  هیکت  اب  دـننک و  رپ  ار  ادـخ  یلاخ  ياج  دنـشوک  یم  يونعم ، میهافم  هب 

یتخبشوخ هب  ندیسر  یگدنز و  تسرد  ریسم  نتفای  هلزنم  هب  ادخ ، هب  هجوت  میناد ، یم  یتسه  قلاخ  ار  ادخ  هک  ام  يارب  .دریذپ  نایاپ 
.تسا ترخآ  ایند و  رد 

ادخ و دای  هدـننک  تیوقت  لماوع  نآ و  ياهدـمایپ  راثآ و  هب  ناسنا ، یگدـنز  رد  ادـخ  دای  زاتمم  تیمها  هب  هجوت  اب  رـضاح ، راتـشون 
لماوع نینچمه 
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تیوقت ییادز و  تلفغ  ياهراکهار  تلفغ و  زا  یـشان  ياه  بیـسآ  تیاهن ، رد  تسا و  هتخادرپ  نآ  ياز  بیـسآ  هدننک و  فیعـضت 
.دشاب مهم  رما  نیا  هب  رتشیب  هچره  نتخادرپ  يارب  يا  هیام  تسد  راتشون  نیا  میراودیما  .دوش  یم  روآدای  ار  ادخ  دای 
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

هلئسم نایب  . 1

عوضوم تیمها  . 2

قیقحت فادها  . 3

شهوژپ ياه  شسرپ  . 4

قیقحت هنیشیپ  . 5

یسانش موهفم  . 6

هلئسم نایب  . 1

هلئسم نایب  . 1

ياهدـمایپ رـضاح ، رـصع  رد  رما  نیا  .تسوا  زا  تلفغ  گرزب و  يادـخ  هب  یهجوت  یب  يرـشب ، عـماوج  یـساسا  تالکـشم  زا  یکی 
یلامعا بکترم  ادـخ ، دای  زا  تلفغ  رثا  رب  اه  ناسنا  یخرب  .دـید  ار  نآ  خـلت  راثآ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هتـشاد  یکانرطخ 

(1) .تسا ناوتان  نآ  نایب  زا  ملق  هک  دنوش  یم 

تیبرت میلعت و  ناراکردنا  تسد  یساسا  ياه  شسرپ  زا  یکی  هراومه  نآ ، هب  ییوگ  خساپ  ياه  هویش  لکـشم و  نیا  لح  یگنوگچ 
.تسا هدوب  یعامتجا  ناحلصم  و 

رد ار  نآ  یعاـمتجا  يدرف و  ياهدـمایپ  و  دـنک ، یـسررب  ار  هبترمدـنلب  يادـخ  داـی  رکذ و  یتـیبرت  راـثآ  اـت  تسا  نآ  رب  راتـشون  نیا 
.دیامن نییبت  ناسنا  یگدنز 

عوضوم تیمها  . 2

عوضوم تیمها  . 2
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عوجر نآ  هب  یـسک  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، رایـسب  اه ، تیاور  اه و  هیآ  رد  نآ  یتیبرت  راثآ  گرزب و  يادـخ  داـی  رکذ و  تیمها 
، رکذ هک  دبای  یم  رد  دنک ،

.تسا قوف  بلطم  رب  هاوگ  نیطسلف و ...  نانبل ، قارع ، ناتسناغفا ، نیوگزره ، ینسوب و  ثداوح  - 1
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.تسا ندوب  ادخ  دای  رکذ و  نازیم  هب  اه  ناسنا  شزرا  هکلب  تسا ، مالسا  نید  رد  ینافرع  ینید و  هلئسم  نیرت  هدمع  اهنت  هن 

ترـسح يویند و  یگدنز  یماک  خلت  بجوم  نآ  زا  تلفغ  دبای و  یم  ققحت  ادخ  دای  وترپ  رد  نامیا ، لها  یقیقح  شمارآ  نوکس و 
.تسا ترخآ  رد 

تلفغ یلاعت  قح  دای  رکذ و  زا  هک  هتـشذگ  ناشیا  رب  ایند  رد  هک  تعاـس  کـی  رب  رگم  دـنروخن ، ترـسح  زیچ  چـیه  هب  تشهب  لـها 
(1) .دنا هدرک 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  اتکی ، دنوادخ  .تسا  لامعا  نیرتهب  وزج  ادخ  دای 

.َنوُعَنْـصَت اَـم  ُمَْلعَی  ُهللاَو  ُرَبْـکَأ  ِهللاُرکِذـَلَو  ِرَکنُْملاَو  ِءآَـشْحَْفلا  ِنَع  یَهنَت  هوـلَّصلا  َّنِإ  َهوَلَـصلا  ِِمقَأ  ِبتِْکلَا َو  َنـِم  َکـْیلِإ  َیِحوُأ  آَـم  ُُلـُْتُا 
(45 توبکنع : )

دای ًاعطق  و  دراد ، یم  زاب  دنـسپان  تشز و  راک  زا  زامن  هک  راداـپرب ، ار  زاـمن  و  ناوخب ، تسا  هدـش  یحو  وت  يوس  هب  باـتک  زا  هچنآ 
.دینک یم  هچ  دناد  یم  ادخ  تسارتالاب و  ادخ 

تسا و هتسناد  رثؤم  تشز  ياهراک  زا  يرود  رد  ار  زامن  ندناوخ  هتخادرپ و  زامن  هفـسلف  نایب  هب  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  گرزب  يادخ 
ناسنا هک  تسا  نآ  تسا ، رت  مهم  زین  اشحف  تارکنم و  زا  یهن  زا  یتح  هک  زامن  تاکرب  راثآ و  زا  یکی  هک  هدرک  ناـیب  نآ  لاـبند  هب 

« هللا ُرْکِذ   » نیمه زین  رکنم  ءاشحف و  زا  یهن  یلـصا  لماع  یتح  تداعـس و  ریخ و  ره  هیام  یلـصا و  هشیر  .دزادـنا  یم  ادـخ  داـی  هب  ار 
حور ًالوصا  .تسا 

صص 152 و 153. باب 3 ، رکذلا ، باوبا  ج 7 ، چ 1 ، ق ، 1410 ه . _ تیبلا ، لآ  مق ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  کن : - 1
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لد رد  ار  ادـخ  دای  همه  همه و  زامن ، تابیقعت  زامن و  لاعفا  زامن ، لاوقا  .تسادـخ  رکذ  نآ _  ریغ  هچ  زامن و  هچ  اه _  تداـبع  همه 
(1) .دنک یم  هدنز  ناسنا 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا ، مرکم  یبن  هراب  نیارد  .تسا  مّدقم  زیچ  همه  رب  ادخ  دای  نیاربانب ،

(2) .ُرَبْکَأ ِهللا  ُرْکَِذل  َو  ُلوُقی : ُهَّناَف  ًائیَش  ِهللا  ِرْکِذ  یلَع  َّنَراتَخت  ال 

.تسا رت  گرزب  ادخ  دای  هدومرف  وا  هک  ارچ  هدم ؛ حیجرت  ادخ  دای  رب  ار  زیچ  چیه 

رامـش هب  رت  تلیـضفاب  رترب و  زین  ادخ  هار  رد  تداهـش  داهج و  زا  تایاور ، یخرب  رد  هک  دراد  تیمها  يا  هزادـنا  هب  ادـخ  دای  رکذ و 
: تسا هتفگ  نینچ  ادخ  دای  رکذ و  تیمها  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما   (3) .تسا هدمآ 

يادخ دای  رکذ و  اب  هک  تسا  نآ  تاقلعت  ایند و  زا  یگتسسگ  یگتسراو و  تسا ، ناسنا  بولق  شمارآ  اه و  ناسنا  تاجن  هیام  هچنآ 
(4) .دوش لصاح  لاعتم 

: دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  ناشیا 

بلق دوش  یم  نئمطم  ادخ  رکذ  هب  امـش ؛ ترخآ  امـش و  يایند  يارب  تسا  تاریخ  همه  أشنم  وا  هب  هجوت  .دیربن  دای  زا  ار  وا  هب  هجوت 
(5) .اه

رقابدمحم و 288 ؛  287 صص ج 16 ، هیمالـسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریـسفت  ناراـکمه ، يزاریـش و  مراـکم  رـصان  کـن : - 1
ص 109. ج 74 ، ق ، 1404 ه . _ ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ،

ح 6348. ص 1297 ، ج 3 ، ق ، 1422 ه . _ ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2
ح 6349 و 6350. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  ح 2و 8 ؛ باب 5 ، ح 1 و  باب 1 ، هعیشلا ، لیاسو  کن : - 3

ص 11. ، 1369 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  راثآ  رشن  هسسؤم  نارهت ، فطع ، هطقن  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 4
ص 224. چ 9 ، ، 1361 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، رون ، هفیحص  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 5
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قیقحت فادها  . 3

قیقحت فادها  . 3

رد رضاح ، شهوژپ  .دراد  زاین  رایسب  ادخ  دای  یتیبرت  ریثأت  هژیو  هب  یتیبرت ، ياه  هنیمز  رد  یـشهوژپ  یملع و  راثآ  هب  یمالـسا  هعماج 
: تسا هدش  ماجنا  لیذ  ياه  فده  ققحت  ياتسار  رد  زاین و  نیا  هب  خساپ 

هورگ ناگدننک و  هیهت  نارگـشهوژپ ، يدـنم  هرهب  يارب  ادـخ ، دای  رکذ و  یتیبرت  راثآ  هنیمز  رد  هدـنزاس  بسانم و  یعبنم  هیهت  فلا )
؛ امیس ادص و  رد  زاس  همانرب  نوگانوگ  ياه 

يارب هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  ياه  هشیدنا  راتفر و  هب  هجوت  اب  ادخ ، دای  یتیبرت  راثآ  هنیمز  رد  یملع  بسانم و  ینتم  هیهت  ب )
؛ وگلا یفرعم  هئارا و  فده  اب  نوگانوگ  ياه  تبسانم  رد  يدنم  هرهب 

.یلم هناسر  هلیسو  هب  نآ  یتیبرت  راثآ  ادخ و  دای  رکذ و  دروم  رد  یمالسا  هعماج  زاین  هب  ییوگ  خساپ  ج )

شهوژپ ياه  شسرپ  . 4

شهوژپ ياه  شسرپ  . 4

: زا دنترابع  شهوژپ  نیا  یساسا  ياه  شسرپ 

؟ دراد تبثم  ریثأت  ناسنا  راتفر  رد  تسا و  یتیبرت  راثآ  ياراد  ادخ  دای  رکذ و  ایآ  فلا )

؟ یعمج ای  تسا  يدرف  اهنت  ریثأت  نیا  یتیبرت ، راثآ  دوجو  تروص  رد  ب )
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قیقحت هنیشیپ  . 5

قیقحت هنیشیپ  . 5

هعجارم و هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  راثآ  رشن  هسسؤم  یصصخت و  یمومع و  ياه  هناخباتک  یخرب  هب  شهوژپ ، نیا  ماجنا  يارب 
تایاور تایآ و  هب  اهنت  راثآ ، نیا  رتشیب  یلو  هدیدرگ ، نایب  نوگانوگ  عبانم  اه و  باتک  رد  ادخ  دای  رکذ و  هلئـسم  هک  دش  صخـشم 
عوضوم نیا  هب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  هنیمز  نیا  رد  هک  میتفاـین  تسد  یعبنم  هب  هنافـسأتم  .دـنا  هتخادرپ  رکذ  هراـبرد  (ع ) ناـموصعم

.دشاب هتخادرپ 

: مینک یم  هراشا  هصالخ  روط  هب  دنا ، هدش  پاچ  هراب  نیارد  هک  ییاه  باتک  هب  اجنیا  رد 

، یمالسا گنهرف  رـشن  رتفد  تاراشتنا  تمه  هب  هک  داماد ، ققحم  یفطـصم  دیـس  رثا  ناسنا ) تلاصا  مسیمانید   ) ادخ دای  باتک  فلا )
دنچ رد  اـهنت  هتخادرپ و  مالـسا  بتکم  رظن  زا  نآ  ياـه  یگژیو  ناـسنا و  عوضوم  هب  باـتک  نیا  .تسا  هدـش  رـشتنم  لاس 1362  رد 

.تسا نآرق  رد  رکذ  هب  طوبرم  تایآ  یخرب  هرابرد  اهنت  مه  نآ  هک  هدروآ  هللا » رکذ   » ناونع اب  یبلطم  هحفص ،

داشرا گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  شـشوک  هب  يدمحم ، مظاک  رثا  یحو ، هنیئآ  رد  رکذ  یلجت  ادخ  دای  باتک  ب )
يدنمشزرا بلاطم  باتک  نیا  رد  تسا .  نآ  راثآ  بتارم و  رکذ ، موهفم  هرابرد  رثا  نیا  .تسا  هدش  رـشتنم  لاس 1381  رد  یمالسا ،

.تسین هسیاقم  لباق  دراد و  يرایسب  توافت  رضاح  شهوژپ  اب  اوتحم ، اه و  لصفرس  رظن  زا  یلو  دوش ، یم  هدید  رکذ  هرابرد 

کی .تسا  هدـش  رـشتنم  قح  هار  رد  هسـسؤم  تاراشتنا  تمه  هب  هک  یتئارق ، نسحم  رثا  نآرق ، هاگدـید  زا  ناسنا  ناهج و  باتک  ج )
باتک نیا  شخب 
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.تسا هدش  هتخادرپ  نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب  نآ  دیاوف  عناوم و  رکذ ، یقالخا  ثحابم  هب  اهنت  شخب  نیا  رد  هک  تسادخ  دای  هرابرد 

همجرت اب  يواقرـش ، دمحم  نسح  رتکد  رثا  مالـسا ، رد  یناور  تشادهب  قالخا و  ای  یمالـسا  یـسانش  ناور  يوسارف  یماگ  باتک  د )
لـصف رد  اهنت  .تسا  هدـش  پاچ  لاس 1368  رد  یمالـسا  گنهرف  رـشن  رتفد  تاراشتنا  شـشوک  هب  یتجح ، رقاـب  دـمحم  دیـس  رتکد 
طوبرم نآرق  تایآ  رد  نآ  لـیاضف  رکذ و  هب  هک  میناوخ  یم  یلاـعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  روضح  ساـسحا  ناونع  اـب  یبلطم  متفه ،

.تسا

ایآ دراد ؟ یهاگیاج  هچ  رـضاح  شهوژپ  هک  دسر  یم  نهذ  هب  شـسرپ  نیا  ادخ ، دای  رکذ و  هرابرد  هدشدای  عبانم  راثآ و  هب  هجوت  اب 
؟ تسا نیشیپ  بلاطم  رارکت 

ياه هبنج  زا  شهوژپ  نیا  یلو  دراد ، دوجو  هدشدای  عبانم  رـضاح و  شهوژپ  نایم  یتاکارتشا  تفگ ، دیاب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
: زا دنترابع  اه  شهوژپ  رگید  اب  نآ  توافت  شهوژپ و  نیا  فده  .تسا  توافتم  هدش  پاچ  ياه  باتک  اب  نوگانوگ 

ینیمخ ماما  ترضح  نانخـس  و  (ع ) ناموصعم تایاور  نآرق و  تایآ  رد  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  یـسررب  لابند  هب  شهوژپ  نیا  کی _ 
.دنا هتخادرپ  رکذ  تلیضف  هرابرد  تایاور  تایآ و  لقن  هب  اهنت  هدش ، رشتنم  راثآ  هک  یلاحرد  تسا ، هللا  همحر 

.تسا هدشن  يروآدرگ  هنیمز  نیا  رد  يرثا  نینچ  نونکات  تسا و  عماج  اوتحم ، اه و  لصفرس  رظن  زا  رضاح  شهوژپ  ود _

، نارگ شهوژپ  يارب  دـشاب و  هتـشاد  ینوگاـنوگ  ياـهدربراک  دـناوت  یم  هک  هدـش  هیهت  یملع  دـعاوق  ساـسارب  شهوژپ  نیا  هـس _ 
، نایبرم
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.تسا دنمدوس  امیس  ادص و  نازاس  همانرب  يارب  هژیو  هب  یتیبرت ، ناسانشراک  تیبرت ، میلعت و  ناراکردنا  تسد 

یسانش موهفم  . 6

هراشا

یسانش موهفم  . 6

اه لصف  ریز 

تیبرت فلا )

رکذ دای =  ب )

رطاخ ملع و  اب  رکذ  توافت  ج )

ادخ دای  رکذ و  بتارم  د )

تیبرت فلا )

تیبرت فلا )

ات كدوک  ندرورپ  شرورپ ، ندنارورپ ، ندرورپ ، زا : دنترابع  هک  دنا  هدرک  نایب  ار  ینوگانوگ  یناعم  تیبرت  هژاو  يارب  ناسانش  هژاو 
(1)  . ...و نتخومآ  یسک  هب  قالخا  بادآ و  دوش ، غلاب 

ياه هنیمز  طیارـش و  ندرک  مهارف   » زا تسا  ترابع  ناـسنا  دروم  رد  تیبرت  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  ناسانـش  هژاو  نانخـس  عومجم  زا 
«. بولطم لامک  هب  یجیردت  ندیسر  يارب  ناسنا  ینورد ) یناور و   ) يونعم يدام و  ياهدادعتسا  دشر 

رکذ دای =  ب )

رکذ دای =  ب )

یسک دای  هب  ندروآ و  رطاخ  هب  ار  یـسک  ندرک ، دای  ندروآ ، رطاخ  هب  ندمآ ، رطاخ  هب  ندروآ ، دای  ندمآ ، دای  رطاخ ، يانعم  هب  دای 
(3) .تسا هدمآ  زین  ندروآ  رطاخ  هب  ندرک و  دای  یشومارف ، دض  راکذت ، رکذ ، يانعم  هب  نینچمه  .تسا   (2) ندوب

، ادخهد همان  تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  ص 1063 ؛ ج 1 ، چ 3 ، ، 1376 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، یسراف ، گنهرف  نیعم ، دمحم  - 1
ریما تاراشتنا  نارهت ، دیمع ، گنهرف  دیمع ، نسح  ص 5776 ؛ ج 4 ، چ1 ، ، 1373 نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت ،
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ص 261. چ1 ، ، 1370 داؤف ، تاراشتنا  نارهت ، دیما ، یسراف  گنهرف  یتشهب ، دمحم  ص 631 ؛ چ 3 ، ، 1376 ریبک ،
ص 1215. دیمع ، گنهرف  - 2

چ3، ، 1379 هیارآ ، یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، یمالسا ،) عماج  فراعملا  هرئاد   ) فیراعم فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطصم  دیـس  - 3
.20916 صص 20913 _  ج 14 ، ادخهد ، همان  تغل  ص 561 ؛ ج 10 ،
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(1) .تسا ...و  ندنار  نابز  رب  يروآدای ، ندرک ، نایب  ندروآ ، دای  ندرک ، دای  يانعم  هب  زین  رکذ 

تسا نیا  رد  اهنآ  توافت  دنتسه و  انعم  کی  هب  ود  ره  هداوناخ و  مه  هژاو ، ود  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  دای  رکذ و  يانعم  تهابـش  زا 
.دنک یم  قدص  زین  دای  هرابرد  دنا ، هتفگ  رکذ  هرابرد  هک  یبلاطم  ور ، نیازا  .تسا  یسراف  يرگید  یبرع و  یکی  هک 

: دراد یلصا  موهفم  ود  رکذ ، میرب  یم  یپ  یناهفصا  بغار  تادرفم  زا  يدنم  هرهب  اب 

ظفح دننامه  رکذ  موهفم ، نیا  رد  .دراد  هگن  ار  دوخ  تامولعم  دناوت  یم  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  تسا  یناسفن  یتلاح  رکذ ، کی _ 
یم هتفگ  رکذ  نآ ، ندروآ  رطاخ  هب  ندرک و  رـضاح  رابتعا  هب  و  ظـفح ، بلطم  کـی  يراد  هگن  راـبتعا  هب  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ؛

.دوش

.تسا راتفگ  ای  بلق  رد  يزیچ  ندرک  رضاح  يانعم  هب  رکذ ، ود _ 

: دنا هتفگ  نینچمه 

(2) .دشاب یم  ظفح  همادا  هکلب  نایسن ، نودب  ای  تسا  یشومارف  نایسن و  زا  سپ  ای  اهنآ  زا  مادک  ره  نابز و  اب  ای  تسا  بلق  اب  ای  رکذ 

ص 10123. ج 7 ، ادخهد ، همان  تغل  ص 1610 ؛ ج 2 ، نیعم ، یسراف  گنهرف  ص 631 ؛ دیمع ، گنهرف  - 1
ص چ1 ، ق ، 1412 ه . _ هیماشلا ، رادلا  توریب ، يدواد ، ناندع  ناوفص  قیقحت : نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یناهفصا ، بغار  نیسح  - 2

.328
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رطاخ ملع و  اب  رکذ  توافت  ج )

رطاخ ملع و  اب  رکذ  توافت  ج )

: دیوگ یم  ملع  رکذ و  توافت  هرابرد  يرکسع  لاله  یبا 

، یـشومارف زا  سپ  هـک  دوـش  یم  هدـیمان  رکذ  یملع  نآ  .تـسین  رکذ  یملع  ره  یلو  تـسا ، نتـسناد  مـلع و  زا  یعوـن  رکذ  هـچرگا 
(1) .دریگ یم  رارق  وهس  لباقم  رد  رکذ  و  لهج ، لباقم  رد  ملع  .ددرگ  يروآدای 

: دیوگ یم  رطاخ  رکذ و  توافت  هرابرد  ومه 

رکذ اما  انعم ، نآ  ندش  بیاغ  زا  سپ  یهاگ  تسا و  همدـقم  نودـب  ییادـتبا و  یهاگ  هک  بلق  رد  انعم  رورم  زا  تسا  ترابع  رطاخ ،
(2) .دریگ یم  رارق  یشومارف  لباقم  رد  ددرگ و  یم  رضاح  تبیغ  زا  سپ  هک  سفن  رد  انعم  روضح  زا  تسا  ترابع 

رـضحم رد  ار  دوخ  وا ، زا  ندشن  لفاغ  ادخ و  ندرکن  شومارف  ادـخ ، روضح  هب  نتـشاد  هجوت  ندرک ، دای  ار  ادـخ  يانعم  هب  ادـخ  دای 
: تسا هدومرف  هراب  نیارد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .تسا  نتسناد  رظان  رضاح و  ار  ادخ  لاح  همه  رد  و  ندید ، ادخ 

تیـصعم ادخ  رـضحم  رد  تسادخ ، رـضحم  ملاع  .تسادخ  رـضحم  رد  امـش  شوگ  امـش ، مشچ  امـش ، بلق  امـش ، نابز  هک  دـینادب 
(3) .دینکن اوعد  مه  اب  ادخ  رضحم  رد  .دینکن 

ادخ دای  رکذ و  بتارم  د )

هراشا

ادخ دای  رکذ و  بتارم  د )

چ 1، ق ، _ . 1412 ه نیسردم ، هعماج  یمالسا  رشن  هسـسؤم  مق ، تایب ، هلا  تیب  میظنت  هیوغللا ، قورف  مجعم  يرکـسع ، لاله  یبا  - 1
ص 242. تغل 946 ، هرامش 

چ 1، ق ، _ . 1412 ه نیسردم ، هعماج  یمالسا  رشن  هسـسؤم  مق ، تایب ، هلا  تیب  میظنت  هیوغللا ، قورف  مجعم  يرکـسع ، لاله  یبا  - 2
ص 209. تغل 820 و 821 ، هرامش 

ص 461. ج 13 ، چ 1 ، ، 1378 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ماما ، هفیحص  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 3
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تداعس و اب  میقتـسم  يدنویپ  رما  نیا  تسا ، یتیبرت  راثآ  ياراد  یتایح و  مهم و  يرما  ناسنا  یگدنز  رد  ادخ  دای  رکذ و  هک  اجنآ  زا 
ياه لد  نآ ، يرای  هب  ناراکزیهرپ  ات  تسا  هدـش  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  (ع ) ناموصعم تایاور  میرک و  نآرق  رد  .دراد  ناسنا  لامک 

یخرب هک  دراد  ینوگانوگ  تاجرد  بتارم و  ادخ  دای  رکذ و  .دنوش  دنم  هرهب  نآ  تکرب  ریخرپ و  راثآ  زا  دننک و  باریس  ار  شیوخ 
: مینک یم  نایب  ار  اهنآ  زا 

یظفل رکذ  کی _ 

یظفل رکذ  کی _ 

رب نییعت و  يا  هژیو  ياهرکذ  (ع ) ناموصعم تایاور  نآرق و  تایآ  رد  .تسادـخ  دای  رکذ و  هبترم  نیرت  نییاـپ  یناـبز ، یظفل و  رکذ 
(1) .دوش هتفگ  هدیسر ، ناموصعم  زا  هک  ییاه  ظفل  نامه  دوش ، یم  دیکأت  اه  تیاور  یخرب  رد  یتح  تسا ، هدش  دیکأت  اهنآ  نتفگ 

: دیامرف یم  یظفل  رکذ  هرابرد  گرزب  يادخ  میرک ، نآرق  رد 

(205 فارعا :  ) .َنیِلفاْغلا َنِم  ْنُکَت  ِلاصْآلا َو ال  ِّوُدُْغلِاب َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُد  ًهَفیِخ َو  اًعُّرَضَت َو  َکِسْفَن  یف  َّکبَر  ْرُکْذا  َو 

.شابم نالفاغ  زا  نک و  دای  دنلب ، هن  مارآ  يراتفگ  هب  سرت و  عرضت و  اب  ناهاگ  ماش  نادادماب و  ار  تراگدرورپ  شیوخ ، لد  رد 

: دنیوگ یم  ِلْوَْقلا » َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُد  َو   » ترابع هرابرد  .تسا  ینابز  یظفل و  رکذ  هرابرد  نآ ، لیذ  یبلق و  رکذ  هرابرد  هیآ ، نیا  ردص 

(2) .ددرگ یم  حرطم  یظفل  نایب  قطن و  هلیسو  هب  دبای و  یم  بیکرت  فورح  زا  هک  تسا  يزیچ  لوق 

ح 73. ص 149 ، باب 22 ، ج 52 ، راونالا ، راحب  کن : - 1
ص 430. تادرفم ، - 2
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، دنلب يادص  نودب  هتـسهآ و  رکذ  يانعم  هب  ِلْوَْقلا ،» َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُد  َو   » دیق هفیرـش ، هیآ  رد  هک  تسا  دنمدوس  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت 
، بجاو یمازلا و  تروص  هب  هچ  مالـسا ، سدـقم  عرـش  رد  هک  دوش  یم  يدراوم  لماش  یناـبز ، یظفل و  رکذ  نیارباـنب ، .تسا  هدـمآ 
وا رکذ  دنک و  دای  ار  ادـخ  دـناوت  یم  ینایب  ره  اب  سک  ره  ور ، نیا  زا  .تسا  هدـش  دای  نآ  زا  یبحتـسم ، تروص  هب  هچ  زامن و  دـننام 

.دشاب ادخ  یظفل  رکذ  قادصم  دناوت  یم 

هدش دـیکأت  یظفل  رکذ  يور  اهنآ  رد  هک  دـنا  هدرک  گرزب  يادـخ  زا  ییاه  تساوخرد  نوگانوگ  ياه  شیاین  رد  (ع ) راهطا ناماما 
ایوگ تدوخ  رکذ  هب  ار  منابز  ایادخ ! ًاجَِهل ؛ َكِرْکِذب  یناِسل  لَعْجا  َو  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  لیمک ، شیاین  زا  یـشخب  رد  .تسا 

«. زاس

: تسا هدمآ  نینچ  زین  (ع ) داوج ماما  زامن  زا  سپ  شیاین  رد 

(1) .یناِسل یلَع  ِِراهَّنلا  ِلیَّللاب َو  َكرْکِذ  یْبلَق َو  ِیف  َنیقْیلا  يرََصب َو  ِیف  َروُّنلا  ِلَعْجا  َو 

.هد رارق  منابز  رب  زور  هنابش  رد  ار  تدوخ  رکذ  نیقی و  ملد  رد  رون و  ممشچ  رد  ایادخ !

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نینچمه 

(2) .ًهَْربِع يِرَظَن  ًارِْکف َو  یتْمَص  ًارْکِذ َو  یِقُْطن  َنُوکی  ْنََأ  ِینرَمَأ  َهللا  َّنِا 

.دشاب تربع  مهاگن  رکفت و  متوکس  ادخ ، رکذ  منخس  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  رب  یلاعتم  يادخ 

.لیمک ياعد  نانجلا ، حیتافم  یمق ، سابع  خیش  - 1
ص 57. ، 1379 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق ، راونالا ، هاکشم  یسلجم ، رقابدمحم  ص 307 ؛ باب 36 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 2
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: دیامرف یم  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  یظفل  رکذ  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

میظع حدـم  یناسل  رکذ  زا  راثآ  رابخا و  رد  اذـل  .دـناسر  یم  تقیقح  هب  هرخالاب  ار  ناسنا  تسا و  بولطم  بوبحم و  زین  یناسل  رکذ 
اهنآ بلاغ  یلو  هدش ، حدم  نآ  زا  رایـسب  زین  میرک  باتک  هفیرـش  تایآ  رد  تسا و  ثیدحلاریثک  رکذ »  » باب لثم  یباب  رتمک  هدش و 

(1) .تسا بوبحم  هبترم  ره  رد  قح  رکذت  یلو  تسا ، حور  اب  رکذ  ای  یبلق  رکذ  رب  لزنم 

: دیامرف یم  زین  يرگید  ياج  رد  ناشیا 

نیا رد  نابز  ًالوا  اریز  تسا ؛ هدـیاف  دـیفم  زین  تسا  رت  لزان  رکذ  بتارم  مامت  زا  هک  ینابز  یقطن و  رکذ  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا 
طیارش هب  مایق  تموادم و  زا  سپ  رکذت  نیا  تسا ، نکمم  هکنیا  ًایناث  دشاب و  یحور  یب  بلاق  هچرگ  هدرک ، مایق  دوخ  هفیظو  هب  رکذ 

(2) .دوش زین  بلق  نابز  ندشزاب  بابسا  نآ ،

دای نآ  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نانخس  و  (ع ) ناموصعم هیعدا  تایاور ، نآرق و  رد  تسا و  مزال  دنمدوس و  زین  یظفل  رکذ  نیاربانب ،
.تسا هدش 

يونعم رکذ  ود _ 

يونعم رکذ  ود _ 

مه ظافلا  یناعم  هب  تسا ، یظفل  رکذ  لوغـشم  ناسنا  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ؛ يونعم  رکذ  یلاعتم ، يادـخ  دای  رکذ و  هبترم  نیمود 
.دزاس رثأتم  ار  لد  دوش و  راکشآ  لد  رد  هجوت  نیا  زا  يراثآ  ات  دنک  هجوت 

: دسیون یم  هراب  نیارد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

ص 293. چ14 ، ، 1376 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  هسسؤم  ثیدح ، لهچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 1

ص 292. چ14 ، ، 1376 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  هسسؤم  ثیدح ، لهچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 2
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یـسک هچ  هرابرد  دـیوگ و  یم  هچ  دـنادب  دـیاب  رکاذ  نوچ  تسا ؛ رکذ  بتارم  زا  یکی  زین  ناسنا  نهذ  رد  رکذ  ظافلا  یناعم  روضح 
(1) .درب یم  راک  هب  ار  تاملک  نآ 

یبلق رکذ  هس _ 

یبلق رکذ  هس _ 

دشوجب و لد  زا  یلاعتم  يادـخ  هب  ناسنا  هجوت  ینعی  تسا ؛ رکذ  لصا  ساسا و  هک  تسا  یبلق  رکذ  ادـخ ، دای  رکذ و  هلحرم  نیموس 
.تسا یبلق  تانونکم  راهظا  يارب  نایب  عون  نیرتهب  توکس  یلحارم ، رد  اسب  هچ  .دوش  يراج  نابز  رب  مه  یهاگ 

ناـمه رکذ ، زا  هبترم  نیا  عـقاو  رد  .تسا  مزـالم  تاـمّرحم  كرت  تاـبجاو و  ماـجنا  اـب  هک  تسا  يرکذ  یبـلق ، رکذ  هبترم  نیتـسخن 
.تسا یهلا  يراکزیهرپ  زا  يرادروخرب 

دنیب و یم  ار  وا  ادخ  تسا و  گرزب  يادخ  روضح  رد  هک  دشاب  هتشاد  دای  هب  هتـسویپ  ناسنا  هک  تسا  نیا  یبلق  رکذ  زا  هبترم  نیمود 
: تسا هدمآ  یتیاور  رد  .تسوا  روضح  رد  راکشآ  تولخ و  رد 

ِسْفَن ِیف  َرْکِذـلا  َِکلذ  َباَوث  ُمَْلعی  لاق ال  ًهفیِخ » ًاعرُّضَت َو  َکِسفَن  ِیف  َکَّبَر    ْ رُکْذا َو   » لَّجوَّزَع َلاق  َو    ُ ُعَمْـسَی ام  ّالإ  ُکَلَملا  ُُبتْکیـال 
(2) .یلاعَت هللاُریَغ  ِْدبَعلا 

عرضت تلاح  هب  شیوخ  لد  رد  ار  تراگدرورپ  دومرف : یلاعتم  يادخ  .دسیون  یمن  دونـش  یم  هچنآ  زج  لامعا ) تبث  رومأم   ) هتـشرف
.دناد یمن  ادخ  زج  یسک  دراد ، هک  یتمظع  رطاخ  هب  دریگ ، یم  ماجنا  ناسنا  لد  رد  هک  ار  رکذ  نآ  باوث  .نک  دای  فوخ  و 

: دیوگ یم  یبلق  رکذ  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح 

، نازیملاریسفت زا : لقن  هب  صص 12 و 13 ، چ 1 ، ، 1384 يروکش ، تاراشتنا  مق ، تنـس ، نآرق و  هاگدید  زا  رکذ  یـساملا ، یلع  - 1
ص 274. ج 12 ،

ص 322. ج 5 ، راونالاراحب ، - 2
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زا هتبلا  دـنیبب ، رـضاح  سدـقم  تاذ  نآ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  دـشاب و  یلاـعت  قح  داـی  هب  اهدـمآ  شیپ  لاوحا و  عیمج  رد  رگا  ناـسنا 
تـسد هب  يراتفرگ  تابیـصم و  همه  نیا  .دنک  يریگولج  یـشکرس  زا  ار  سفن  دنک و  يراددوخ  تسوا ، ياضر  فالخ  هک  يروما 

سفن و دـنک و  داـیز  ار  بلق  ترودـک  قح ، زا  تلفغ  .تسا  باـقع  باذـع و  قح و  داـی  زا  تلفغ  زا  میجر ، ناطیـش  هراـما و  سفن 
دیامن و یلقیـص  ار  بلق  دهد و  افـص  ار  لد  قح  زا  يروآدای  رکذت و  دنک و  نوزفا  زور  ار  دـسافم  دـنک و  هریچ  ناسنا  رب  ار  ناطیش 

أـشنم هک ] ار   ] ایند ّبح  دـناهرب و  ار  ناسنا  سفن  تراسا  دـیق  زا  دـنک و  صلاخ  دـیامن و  هیفـصت  ار  حور  دـنک و  بوبحم  هاگ  هولج 
هزیکاپ كاپ و  لزنم ، بحاص  دورو  يارب  ار  لد  دنک و  دـحاو  ّمه  ار  ّمه  و  دـنک ، نوریب  لد  زا  تسا ، تائیـس  همـشچرس  تائیطخ و 

.دیامن

هب هکلب  بوـبحم ، داـی  هب  هدـب  تداـع  ار  لد  .يا  هدرک  مک  ینکب ، هـچ  ره  قاـش  لـمحت  بوـبحم  داـی  رکذ و  هار  رد  زیزع ! يا  سپ 
يداز نیا ، زا  هک  ددرگ ؛ سفن  ياصقا  لاـمک  تروص و  هللاَا ُ»  اَّلِإ  َهِلا  ـال   » هملک دوش و  قح  رکذ  تروص  بلق  تروص  ادـخ  تساوخ 
بلاط رگا  سپ  .دوشن  تفای  هیهلا  فراعم  رد  رت  بوخ  يربهار  سفن و  بیاـعم  يارب  رتوکین  یحلـصم  هللا و  یلا  كولـس  يارب  رتهب 

بوبحم و رکذـت  هب  هدـب  تداع  ار  بلق  یتسه ، هللا  یلا  رجاهم  رفاسم و  ترخآ و  قیرط  کلاس  یتسه و  هیونعم  هیروص و  تـالامک 
(1) .یلاعت كرابت و  قح  دای  هب  نک  نیجع  ار  لد 

(2) «. تسا یبلق  رکذ  رکذت ، رکذ و  تقیقح  هلمجلاب ، : » دیوگ یم  زین  يرگید  ياج  رد  ناشیا 

 . ص 291 ثیدح ، لهچ  - 1
صص 28 و 29. چ 9 ، ، 1378 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هولصلا ، بادآ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 2
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( درکلمع راتفر و   ) لاح همه  رد  ادخ  دای  یلمع و  رکذ  راهچ _ 

( درکلمع راتفر و   ) لاح همه  رد  ادخ  دای  یلمع و  رکذ  راهچ _ 

ناسنا راتفر  لامعا و  رد  ادخ  دای  رکذ و  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، لاح  همه  رد  یلاعتم  يادخ  دای  رکذ و  ادـخ ، رکذ  مراهچ  هبترم 
هانگ ار  ادخ  دای  زا  تلفغ  هظحل  کی  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دنناد ، یم  مزال  دوخ  يارب  ار  رکذ  عون  نیا  یهلا  يایلوا  همه  .دشاب  رثؤم 

.دنروآ یم  رامش  هب 

راگدرورپ هب  دوش و  یم  ادج  سک  همه  زیچ و  همه  زا  نآ  رد  هدـنب  هک  تسا  هللا » یلا  عاطقنا   » هلحرم ادـخ ، دای  رکذ و  زا  هبترم  نیا 
ماما .دـنام  یمن  وا  دوجو  رد  دـشاب ، وا  يدونـشخ  اضر و  یهلا و  هتـساوخ  اب  فلاخم  هک  یلیم  هقـالع و  چـیه  ددـنویپ و  یم  شیوخ 

تیانع نم  رب  ار  تدوخ  يوس  هب  لماک  عاطقنا  ایادخ  َکَیلإ ؛ ِعاطِْقنِإلا  َلامَک  یل  ْبَه  یِهلِإ  : » دیامرف یم  هینابعش  شیاین  رد  (ع ) یلع
(1) «. امرف

: تسا رواب  نیا  رب  رکذ  عون  نیا  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

يراج نلع  ّرـس و  نطاب و  رهاظ و  هب  شمکح  دشاب و  يزاس  ناسنا  بتارم  تئـشن  رد  هک  تسا  نآ  رکذ  بتارم  مامت  لضفا  لمکا و 
فیاظو فالخرب  دـنریگ و  ماجنا  قح  رکذ  اب  اضعا  اوق و  ریاس  لاـمعا  اـپ و  تسد و  ناـبز و  مشچ و  تانکـس  تاـکرح و  ...دوش و 

(2) .دوش قح  رکذ  هب  موتخم  حوتفم و  اهنآ  تانکس  تاکرح و  سپ  دنهدن ؛ يرما  ماجنا 

: دومرف رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا  مرکم  یبن 

(3) .َكاری ُهَّناَف    ُ ُهاَرت ْنُکَت  َمل  ْنِإ  َو  ُهاَرت ، َکَّنَاَک  َهللاُِدبْع   ُ ُا

.دنیب یم  ار  وت  وا  ًامتح  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب ، یم  ار  وا  ییوگ  هک  نک  تدابع  نانچ  ار  ادخ 

.هینابعش تاجانم  هیعدا ، بتک  - 1
ص 292. ثیدح ، لهچ  - 2

ص 76. باب 4 ، هضورلا ، باتک  ج 74 ، راونالاراحب ، - 3

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رب  دیکات  اب  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_26_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_26_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_26_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:27

: دسیون یم  نینچ  ثیدح  نیا  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

، يرگید یئامـسا و  اـی  یتاذ  یلجت  رد  بلق  روـضح  یکی  تسا : بلق  روـضح  زا  هلماـک  هبترم  ود  هب  هراـشا  فیرـش  ثیدـح  نـیا  و 
بدا تروـص  نیا  رد  هتبلا  و  دـنیبب ، رـضاح  تیبوـبر  رـضحم  رد  ار  دوـخ  دـباع  هک  نآ ، هبترم  کـی  هب  یلعف  یلجت  رد  بلق  روـضح 

(1) .دروآ یم  اج  هب  ًاترطف  ار  یبوبر  بانج  اب  هبطاخم  بادآ  روضح و 

تیصعم ماگنه  ادخ  دای  جنپ _ 

تیصعم ماگنه  ادخ  دای  جنپ _ 

مهم (ع ،) ناموصعم تایاور  رد  رکذ ، زا  شخب  نیا  .تسادـخ  دای  ناهانگ ، تامّرحم و  كرت  تابجاو و  ماجنا  مهم  لـماوع  زا  یکی 
یناوهـش و روما  هژیو  هب  مارح ، ياهراک  .دزیهرپب  ناهانگ  زا  دـشاب و  ریذـپ  ناـمرف  ناـسنا  دوش  یم  ببـس  اریز  تسا ؛ رکذ  عون  نیرت 
دزاس و یم  مهارف  هانگ  ماد  رد  ار  ناسنا  ینوگنرـس  یهارمگ و  ياـه  هنیمز  ناطیـش  .دـنرادروخرب  يرایـسب  ياـه  هبذاـج  زا  یناـسفن 

هانگ يارب  هنیمز  هک  يدراوم  رد  ادـخ  داـی  ور ، نیازا  .دـنزیهرپب  هاـنگ  زا  دـنروایب و  ماود  اـهراشف  نیا  ربارب  رد  دـنناوت  یمن  ناـگمه 
ادـخ دای  هب  هاـنگ  ماـگنه  هک  يدارفا  زا  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  شزرا و  زا  دـشاب ، مهارف  ندرک 

.تسا هدرب  مان  تریصباب  ناراکزیهرپ  ناونع  اب  دننک ، یم  يرود  تیصعم  زا  دنتفا و  یم 

(201: فارعا  ) .َنوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهّسَم  اذِإ  اْوَّقتا  َنیذَّلا  َّنإ  ِ

، هاگان هب  دنروآ و  دای  هب  ار ) ادخ  ، ) دسر ناشیدب  ناطیـش  بناج  زا  يا  هسوسو  نوچ  دنراد ، اورپ  ادـخ ) زا   ) هک یناسک  تقیقح ، رد 
.دنوش انیب 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  (ع ) قداص ماما 

، هللا همحر  ینیمخ  ماـما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نیفراـعلا ،) هولـص  نیکلاـسلا و  جارعم   ) هولـصلاّرس هللا ، هـمحر  ینیمخ  ماـما  - 1
ص 26. چ 2 ، ، 1372
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(1) .یلاعَت ِهللا  َلْوَق  َوُه  ِهَیِصْعَملا َو  َْکِلت  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ِهللاُرْکِذ  ُلوُحَیَف  اِهب  ُّمُهَی  ِهَیِصْعَملاَْدنِع ، َهللاُرُکْذَی 

یم کیرحت  نآ  ماجنا  هب  ار  وا  مه  هراما  سفن  ناطیـش و  هک  یلاحرد   ) دریگ یم  هانگ  ماـجنا  رب  میمـصت  هک  یماـگنه  اوقتاـب  ناـسنا 
لوق يانعم  تسا  نیا  و  دراد ، یم  زاب  نآ  ماجنا  زا  دوش و  یم  لئاح  هانگ  نآ  وا و  نیب  ادخ  دای  نیا  دنک و  یم  دای  ار  ادخ  ًاروف  دنک )

.لاعتم يادخ 

: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

، میلا باذع  زا  یصالخ  زا  هراچ  هار  هکنیا  هب  هّبنت  زا  سپ  تحص ، هب  دنم  هقالع  دوخ و  لاح  هب  قیفش  سفن و  تحص  هب  لیام  ناسنا 
تاحـصتسم تاحلـصم و  هب  نایتا  یکی  زیچ ؛ ود  هب  تسا  رـصحنم  اهنآ  ياهروتـسد  و  ایبنا ، روتـسد  هب  ندرک  لمع  هب  تسا  رـصحنم 

تسا و رتشیب  زیچ  همه  زا  هیناسفن  تادسفم  رد  تامّرحم  ررـض  هک  تسا  مولعم  و  نآ ، تاملؤم  تارـضم و  زا  زیهرپ  رگید  هیناسفن و 
(2) .دنا هدش  بجاو  تهج  نیا  زا  تسا و  رت  مهم  زیچ  ره  زا  تاحلصم  رد  تابجاو  دنا و  هدش  مّرحم  ببس  نیا  زا 

ح 15. باب 23 ، سفنلاداهج ، باوبا  ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  رون ؛ رازفا 5/2  مرن  عبنم : ص 257 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 208. ثیدح ، لهچ  - 2

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رب  دیکات  اب  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_28_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_28_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:29

ادخ دای  فیعضت  تیوقت و  لماوع  مود : لصف 

هراشا

ادخ دای  فیعضت  تیوقت و  لماوع  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

ادخ دای  تیوقت  لماوع  . 1

ادخ دای  فیعضت  لماوع  . 2

ادخ دای  تیوقت  لماوع  . 1

هراشا

ادخ دای  تیوقت  لماوع  . 1

یخرب دنتـسین و  ادـخ  دای  هب  ًالـصا  یخرب  دنتـسین ؛ ناسکی  دروم  نیا  رد  اه  ناسنا  همه  دراد و  فعـض  تدـش و  ندوب ، ادـخ  داـی  هب 
نیا رد  .دنتسین  لفاغ  هاگ  چیه  دنتـسه و  ادخ  دای  هب  هشیمه  رگید  یخرب  دنوش و  یم  لفاغ  وا  زا  یهاگ  دنتـسه و  ادخ  دای  هب  یهاگ 

: مینک یم  هراشا  میشاب ، ادخ  دای  هب  هراومه  دوش  یم  ببس  هک  یلماوع  هب  شخب ،

نتشیوخ هب  هجوت  ادخ و  تخانش  فلا )

نتشیوخ هب  هجوت  ادخ و  تخانش  فلا )

نیمز و قلاخ  تخانـش  تخانـش ، نیرترب  نیرتالاب و  دراد و  يا  هژیو  تیمها  ناهج  راگدـیرفآ  تخانـش  اه ، تخانـش  همه  ناـیم  رد 
.تسا نامسآ 

(1) «. تسوا تخانش  نید  هحولرس  ُُهتَفِْرعَم ؛ ِنیِّدلا  ُلَّوَأ  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ماما 

: تسا رواب  نیا  رب  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

(2) .تسا هیهلا  فراعم  طسب  تیاغ  هب  تسا و  سدقم  دصقم  نیا  لوصح  يارب  هیدسج ، هیحور و  لاعفا  هیبلاق و  هیبلق و  لامعا  مامت 

.لوا هبطخ  هغالبلا ، جهن  - 1
ص چ 1 ، ، 1377 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  لهج ، لقع و  دونج  ثیدـح  حرـش  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 2
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: دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  .دنسانشب  ار  ادخ  دنناوت  یم  دوخ  ناوت  تیفرظ و  هزادنا  هب  اه  ناسنا 

(1) .ِِهتَفرعَم ِبِجاو  ْنَع  اْهبُجْحَی  َْمل  ِِهتفِص َو  ِدیدَْحت  یَلَع  ٌلوُقُْعلا  ِِعلُْطی  َْمل 

.تسا هتخادنین  هدرپ  اهنآ  هدید  رب  دیاب ، هک  اجنآ  ات  شیوخ  تخانش  رد  هتخاسن و  هاگآ  دوخ  تافص  یگنوگچ  رب  ار  اهدرخ 

: تسا دقتعم  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

َنِم ُنَسْحَأ  ْنَم  َو   » تسا هللا  هغبص  نآ  هک  بلق _  رد  تسا  دیحوت  تقیقح  لوصح  هللا و  تفرعم  همدقم  هیعرش  مولع  عیمج  زیزع ! يا 
یضعب هطساوالب و  یضعب  هدیعب و  یضعب  هبیرق و  همدقم  یضعب  هکنآ  رما  تیاغ   _ (2) »؟ ادخ زا  رتراگن  شوخ  تسیک  و  هَْغبِص ؛ ِهللا 

(3) .تسا هطساولا  عم 

دریگ و ماـجنا  تسرد  لکـش  هب  سفن ، تفرعم  دوخ و  هب  هجوت  رگا  .تسا  سفن  تخانـش  ادـخ ، تخانـش  ياـه  هار  نیرتهب  زا  یکی 
یـسک ُهَّبَر ؛ َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم  : » دـیامرف یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـماجنا  یم  هللا  تفرعم  هب  دوش ، تیوقت 

(4) «. تسا هتخانش  ار  شیوخ  يادخ  نیقی  هب  تخانش ، ار  دوخ  هک 

ار شیوخ  یناسنا  تیوه  دـنک ، اضرا  ار  شیوخ  یناویح  زیارغ  دـنک و  شاعم  نیمأت  هنوگچ  هک  دـشیدنا  یم  نیا  هب  اـهنت  هک  یـسک 
.تسا هدرک  شومارف 

رد دوخ  حور  زا  یحوُر ؛ ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن   » هب نآ  زا  نآرق  هک  دراد  یهلا  يا  هبنج  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  ناویح  ناسنا و  مهم  توافت 
رگا ناسنا  .دنک  یم  جراخ  تیناویح  هلحرم  زا  ار  ناسنا  هبنج ، نیا  هب  هجوت  .دنک  یم  ریبعت   (5)« مدیمد نآ 

هبطخ 49. هغالبلا ، جهن  - 1
.138 هرقب : کن : - 2

صص 9 و 10. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  - 3
ح 22. باب 9 ، ص 32 ، ج 2 ، راونالاراحب ، - 4

.29 رجح : کن : - 5

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رب  دیکات  اب  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_30_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_30_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_30_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_30_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_30_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:31

یناسنا تیوه  هب  ندرب  یپ  يارب  دراد ؟ ییاضتقا  هچ  تسیچ و  یِحوُر » ْنَم  ِهِیف  ُتْخَفَن   » هبنج نیا  دنیبب  دیاب  دسانشب ، ار  دوخ  دهاوخب 
: تشاد هجوت  یساسا  هتکن  هس  هب  دیاب  هبنج ، نیا  تخانش  و 

؟ ما هدمآ  دوجو  هب  هنوگچ  اجک و  زا  تساجک ؟ نم  أدبم  فلا )

؟ تفر مهاوخ  اجک  هب  دش و  دهاوخ  هچ  ماجنارس  ب )

؟ مسرب دصقم  هب  أدبم  زا  دیاب  هنوگچ  ج )

: دیامرف یم  (ع ) یلع نایقتم ، يالوم 

(1) .َْنیَأ یلِإ  َْنیَأ و  ِیف  َْنیَا و  ْنِم  َفَرَع  ًاْرما  ُهللا  َمِحَر 

.تساجک يوس  هب  تساجک و  رد  تساجک ، زا  دنادب  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ 

هب دیاب  اه  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  تسا و  هتخانـش  ار  دوخ  دـهدب ، خـساپ  تسرد  یـساسا  شـسرپ  هس  نیا  هب  دـناوتب  یـسک  رگا 
ناسنا دراد و  رایـسب  ياه  همانرب  ناسنا  تداعـس  نیمأت  يارب  نید  .دنا  هدش  هدیزگرب  هنامیکح  لصا ، هس  نیا  .دنکفا  رظن  نید  لوصا 

.دروآ نامیا  اهنآ  هب  دسانشب و  تسرد  ار  نید  یساسا  لصا  هس  نیا  دیاب  دسرب ، یعقاو  تداعس  هب  دهاوخب  رگا 

زا تلفغ  اب  هارمه  زین  دوخ  زا  تلفغ  میرب  یم  یپ  تسا ، داعم  توبن و  دیحوت ، تخانـش  اب  هارمه  دوخ ، تخانـش  میتفایرد  هک  نونکا 
.تساه لصا  نیا  زا  یخرب  ای  لصا  هس  نیا 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  راگدرورپ 

(19 رشح :  ) .َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهیَسُْفنَأ  ْمُهَْسنَأَف  َهّللا  اوُسَن  َنیّذلاَک  اُونوُکَت  َو ال 

ص 355. ج 8 ، رافسا ، زا : لقن  هب  ص 86 ، وا ، يوس  هب  - 1
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.دننانامرفان نامه  نانآ  .درک  یشومارف  دوخ  راچد  ار  اهنآ  زین )  ) وا دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابم  یناسک  نوچ  و 

یهلا ياه  تمعن  يروآدای  تبحم و  لیصحت  ب )

یهلا ياه  تمعن  يروآدای  تبحم و  لیصحت  ب )

تبحم مـیرک ، نآرق   (1) .دـشاب تحار  تذـل و  ببـس  نآ  نتفاـیرد  هک  يزیچ  هب  تبغر  لـیم و  یتـسود ، زا  تسا  تراـبع  تـبحم ،
يرتشیب تبحم  ادخ  هب  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ِهِّلل ؛ ًاّبُح  ُّدَـشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  : » دـناد یم  تبحم  عون  نیرترب  ار  ادـخ  هب  نانمؤم 

(165 هرقب : «. ) دنراد

هب وا  تفرعم  نازیم  عبات  هناگی ، يادـخ  هب  سک  ره  تبحم  نازیم  .تسا  تبحم  لیـصحت  ياه  هار  ندوب ، ادـخ  دای  هب  لماوع  زا  یکی 
رتشیب ادخ  هب  ار  دوخ  تفرعم  شیوخ و  لد  رد  ار  ادخ  تبحم  دیاب  دشاب ، ادخ  دای  هب  دهاوخب  یسک  رگا  سپ  .تسوا  تافص  ادخ و 

وا قشاـع  رتشیب  هجیتن  رد  درب و  یم  یپ  رتشیب  وا  لاـمج  ییاـبیز و  هب  دسانـشب ، رتشیب  ار  ادـخ  هزادـنا  ره  .دسانـشب  رتـهب  ار  وا  دـنک و 
.تفرگ دهاوخ  ياج  شلد  رد  ادخ  تبحم  دش و  دهاوخ 

وا هب  یـسک  یتقو  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناسنا  ترطف  اریز  تسادخ ؛ ناوارف  ياه  تمعن  يروآدای  تبحم ، لیـصحت  هار  نیرت  ناسآ 
.دریگ یم  ياج  شلد  رد  وا  تبحم  دنک ، یبوخ 

: میناوخ یم  (ع ) داجس ماما  زا  یثیدح  رد 

: درک ضرع  (ع ) یـسوم .زاـس  بوبحم  نم  دزن  ار  مقلخ  زاـس و  بوبحم  مقلخ  شیپ  ارم  دوـمرف : یـسوم  ترـضح  هب  یلاـعت  يادـخ 
(2) .دنرادب تسود  ارم  ات  روآ  ناشدای  هب  ارم  ياه  تمعن  بهاوم و  دومرف : ادخ  مهد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  هنوگچ  ایادخ !

ص 1062. دیمع ، گنهرف  - 1
ح 6. ص 4 ، باب 8 ، ملع ، باتک  ج 2 ، راونالاراحب ، - 2
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ناسنا .دروایب  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دشیدنیب و  هدیـشخب ، وا  هب  ادخ  هک  يا  هژیو  ياه  تمعن  هب  دیاب  دـشاب ، ادـخ  دای  هب  هکنیا  يارب  ناسنا 
، هدرک مهارف  شیارب  اه  یتخـس  ماگنه  ادـخ  هک  ار  ییاـه  تیعقوم  دـنک و  داـی  هدـش ، هداد  وا  هب  یناـهگان  هک  ییاـه  تمعن  زا  دـیاب 
قوش و روش و  لاح ، نیا  رد  .دـنک  هجوت  هدرک ، تیانع  وا  هب  ادـخ  هک  يونعم  ياه  تمعن  هب  نینچمه  .دـشاب  هتـشاد  داـی  هب  هراومه 

.دش دهاوخن  رود  وا  زا  دوب و  دهاوخ  ادخ  دای  هب  رتشیب  هجیتن ، رد  دوش و  یم  هدوزفا  مارآ  مارآ  ادخ ، هب  شتبحم 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  .دراد  یم  هگن  ناما  رد  اه  فارحنا  اه و  شزغل  زا  ار  وا  دراد و  ناسنا  یگدنز  رد  یناوارف  راثآ  ادخ  هب  تبحم 
: دیامرف یم 

دوخ هب  عمط  مشچ  دوش و  عطقنم  ملاع  همه  زا  دش ، عطقنم  دوخ  زا  نوچ  دنک و  عطقنم  دوخ  زا  ار  ناسنا  دوش ، لماک  نوچ  بح  نیا 
تیارس رهاظ  هب  نطاب  زا  دنک و  عولط  وا  بلق  نطاب  رد  لزا  رون  دوش و  هزیکاپ  تعیبط  سجر  ناطیش و  سجر  زا  ددنبن و  نارگید  و 

همه شیپ  تسا ، عضاوتم  هک  لاـح  نیع  رد  سپ  .دوش  ینارون  یهلا و  وا  ياـضعا  اوق و  ماـمت  دوش و  ینارون  وا  لوـق  لـعف و  دـنک و 
(1) .دشابن هتخود  قلخ  تسد  هب  شمشچ  دنکن و  زاب  یسک  شیپ  عمط  دیما و  مشچ  دیوگن و  قلمت  سک  چیه  زا  قلخ 

لمع رب  تبظاوم  ج )

لمع رب  تبظاوم  ج )

دای هب  رتشیب  دوش و  یم  تیوقت  وا  لد  رد  ادخ  هب  نامیا  دنک ، لمع  هناهاگآ  راگدرورپ  ياه  نامرف  هب  دشاب و  ریذپ  نامرف  ناسنا  رگا 
باطخ (ع ) یسوم ترضح  تلاسر  زاغآ  رد  میکح  يادخ  .دراد  ییازسب  شقن  هنیمز  نیا  رد  زامن  هژیو  هب  اه  تدابع  همه  .تسادخ 

: دیامرف یم  يو  هب 

ص 338. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  - 1
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(14 هط :  ) .يرْکِِذل َهالّصلا  ِِمقَأ  ینُْدبْعاَف َو  اَنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهّللا ال  اَنَأ  ینَّنِإ 

.راداپرب زامن  نم  دای  هب  نک و  شتسرپ  ارم  سپ  تسین ؛ نم  زج  يدوبعم  متسه ، هللا  نم  هک  یتسرد  هب 

، نآ لابند  هب  حرطم و  هناـگی  يادـخ  تداـبع  عوضوم  تسا ، دـیحوت  هک  ناربماـیپ  توعد  لـصا  نیرت  مهم  ناـیب  زا  سپ  هیآ  نیا  رد 
.تسوا كاپ  تاذ  ندربن  دای  زا  يارب  هار  نیرت  مهم  هک  دوش ، یم  رداص  زامن  ندناوخ  نامرف 

: تسا هدمآ  نینچ  ادخ » دای  هلیسو  نیرتهب  زامن   » ناونع تحت  هنومن ، ریسفت  رد 

لفاغ لماوع  هب  هجوت  اب  ناهج ، نیا  یگدـنز  رد  ناسنا  هکنیا  نآ  تسا و  هدـش  هراشا  زامن  مهم  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  هب  قوف  هیآ  رد 
فده ناربمایپ و  توعد  زیخاتسر و  ادخ و  ینامز ، فلتخم  ياه  هلـصاف  رد  هک  يا  هلیـسو  اب  .دراد  يروآدای  رکذت و  هب  زاین  هدننک ،
...دراد هدـهع  رب  ار  مهم  هفیظو  نیا  زاـمن  .دـنک  ظـفح  يربـخ  یب  تلفغ و  بادرگ  رد  ندـش  قرغ  زا  دروآ و  وا  داـی  هب  ار  شنیرفآ 

نانیمطا و هیام  ادخ  رکذ  دیوگ : یم  دعر  هروس  هیآ 28  رد  اما  یـشاب ، نم  دای  هب  ات  راداپرب  ار  زامن  دیوگ : یم  هیآ  نیا  هکنیا  بلاج 
وت مه  هک  یلاحرد  درگزاب ، تراگدرورپ  يوس  هب  هنئمطم ! سفن  يا  دیامرف : یم  رجف  هروس  ات 30  هیآ 27  رد  تساه و  لد  شمارآ 

.راذگب ماگ  متشهب  رد  و  يآ ، رد  مناگدنب  هرمز  رد  .دونشخ  وت  زا  وا  مه  يدونشخ و  وا  زا 

یم وا  هب  هنئمطم  سفن  ادـخ  دای  دزادـنا ، یم  ادـخ  دای  هب  ار  ناسنا  زامن  هک  میمهف  یم  یبوخ  هب  مه ، راـنک  هیآ  هس  نیا  نداد  رارق  زا 
(1) .دناسر یم  نادیواج  تشهب  صاخ و  ناگدنب  ماقم  هب  ار  وا  هنئمطم  سفن  دهد و 

صص 174 و 175. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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لد شیالاپ  د )

لد شیالاپ  د )

هراب نیارد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دزاس  كاپ  یگدولآ  زا  ار  دوخ  بلق  ناسنا  هک  تسا  نیا  ادـخ  دای  تیوقت  لـماوع  زا  رگید  یکی 
: دیامرف یم 

هدافتسا تسا ، نآ  رد  تعیبط  ملاع  تافاثک  ات  .دوش و  ادخ  باتک  تئارق  ادخ و  رکذ  يارب  اّیهم  درک ، یلاخ  تافاثک  زا  ار  بلق  نوچ 
: دیامرف یم   79 هیآ 77 _  هعقاو ، هکرابم  هروس  رد  یهلا ، باتک  رد  هک  نانچ  دوشن ؛ روسیم  فیرش  نآرق  رکذ و  زا 

دراد و ياج  یظوفحم  یباتک  رد  هک  دـنمجرا ، تسا  ینآرق  ًاعطق  نآ  َنوُرَّهَطُْملا ؛ ـَّالِإ  ُهُّسَمَی  ـال  ٍنُونْکَم  ٍباـتِک  یف  ٌمیرَک  ٌنآْرَُقل  ُّهنِإ  »
«. دنبای تسد  نآ  هب  دنناوت  یمن  ناکاپ 

تبیصم یتخس و  ه )_

تبیصم یتخس و  ه )_

.دنک دای  ار  ادخ  ییابیکش ، اب  وا  ات  دتسرف  یم  ییالب  شا  هدنب  يارب  هاگ  هگ  هک  تسا  نیا  ادخ  یناهنپ  ياه  فطل  زا  یکی 

: دیامرف یم  (ع ) رقاب ماما 

یم دقفت  ار  دوخ  هداوناخ  هیده ، نداتسرف  اب  رفاسم  درم  هک  هنوگ  نامه  دنک ؛ یم  دقفت  يراتفرگ  نداتـسرف  اب  ار  نمؤم  یلاعت  يادخ 
(1) .دهد یم  زیهرپ  ار  ضیرم  بیبط  هک  هنوگ  نامه  دهد ؛ یم  زیهرپ  ایند  زا  ار  وا  دنک و 

: دیامرف یم  ادخ  دای  رب  تبیصم  ریثأت  اب  هطبار  رد  ینیمخ  ماما 

عرـضت تاجانم و  دنتفا و  قح  دای  هب  اه  يراتفرگ  التبا و  نیا  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  صاخ  ناگدـنب  يالتبا  تدـش  تاکن  زا  رگید  و 
عون نیا  یعیبط  دندرگ و  وا  رکف  رکذ و  اب  سونأم  دنیامن و  سدقم  تاذ  سدق  هاگرد  رد 

ح 17. ص 255 ، ج 2 ، چ 4 ، ق ، 1404 ه . _ هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
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تمالـس و تقو  رد  دـننک و  یم  ادـیپ  دـنهد ، وا  رد  تاـجن  لاـمتحا  هک  ینکر  ره  هب  ّثبـشت  تاـیلب  تقو  رد  هک  تسا  ناـسنالا  ینب 
وا سدقم  ماقم  هب  عاطقنا  دنوش و  هجوتم  نادـب  دـنرادن ، غارـس  قح  زج  ینکر  صاوخ  نوچ  دـننک و  یم  ادـیپ  نآ  زا  تلفغ  تحار ،

(1) .دیامرف مهارف  ار  عاطقنا  ببس  دوخ  دراد ، اهنآ  هب  هک  یتیانع  زا  یلاعت  قح  دننک و  ادیپ 

ادخ دای  يزاس  هنیداهن  رد  تدابع  شقن  و )

ادخ دای  يزاس  هنیداهن  رد  تدابع  شقن  و )

هب شیوخ  يدنمزاین  هب  هدـنب  هک  دراد  دوجو  مهم  هتکن  نیا  یهلا ، نافرع  تدابع و  رد  .تسا  یهلا  نافرع  شتـسرپ و  دـنمزاین  ناسنا 
.تسا قلطم  دـنمزاین  هکلب  تسین ، يزیچ  کـلام  دـناد  یم  دسانـش و  یم  ار  دوخ  ینعی  دراد ؛ هجوـت  تسا ، قـلطم  زاـین  یب  هک  ادـخ 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ 

(188 فارعا :  ) .ُهّللا َءآش  ام  ّالِإ  ًاّرَض  اًعْفَن َو ال  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال 

.مرادن ینایز  دوس و  رایتخا  مدوخ  يارب  دهاوخب ، ادخ  هچنآ  زج  وگب 

یم رت  لماک  زین  تفرعم  دـشاب ، رتشیب  رقف  ساـسحا  نیا  هچ  ره  .تسا  زیچ  همه  کـلام  گرزب ، دـنوادخ  هک  دـناد  یم  هاـگآ  ناـسنا 
.دوش

: دومرف گرزب  يادخ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

یم دای  ارم  نانآ  .میاهنآ  قاتشم  مه  نم  نم و  قاتـشم  نانآ  .مراد  تسود  ار  نانآ  مه  نم  دنراد و  تسود  ارم  هک  مراد  یناگدنب  نم 
مهاوخ تسود  زین  ار  وت  يورب ، اهنآ  هار  هب  وت  رگا  سپ  .اهنآ  هب  نم  دننک و  یم  رظن  نم  هب  نانآ  .منک  یم  دای  ار  اهنآ  زین  نم  دننک و 

هک هاگ  نآ  دیـسر : باطخ  تسیچ ؟ ناـنآ  ياـه  هناـشن  ایادـخ ! درک : ضرع  .موش  یم  تنمـشد  يوش ، فرحنم  هار  زا  رگا  تشاد و 
یم نیمز  رب  ار  دوخ  ياه  تروص  دنتـسیا و  یم  اپ  هب  نم  ربارب  رد  نانآ  درک ، تولخ  دوخ  تسود  اب  یتسود  ره  ...دیـسر و  ارف  بش 

تاجانم و نم  اب  ینامسآ ) باتک  توالت   ) نم مالک  اب  دنراذگ و 

ص 241. ثیدح ، لهچ  - 1
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دنهد و یم  رس  نویش  دننک ، یم  هلان  هیرگ و  هک  ینیب  یم  ار  اهنآ  .دننک  یم  يرازگساپس  نم  ياه  تمعن  زا  دننک و  یم  وگو  تفگ 
، دننک یم  لمحت  نم  رطاخ  هب  هک  ار  ییاه  تمحز  همه  .دنتسه  هدجس  ای  عوکر  رد  هتسشن و  ای  هداتسیا  هک  یلاح  رد  دنـشک ، یم  هآ 

یم نانآ  لد  رد  ار  دوخ  رون  منک : یم  اطع  اهنآ  هب  زیچ  هس  .مونـش  یم  دـنراد ، نابز  رب  نم  تبحم  زا  هک  ار  ییاه  هوکـش  منیب و  یم 
رد هچنآ  اه و  نیمز  اه و  نامـسآ  همه  رگا  .دوب  دـنهاوخ  ربخاب  نم  زا  زین  اهنآ  مهاگآ ، اهنآ  زا  نم  هک  هنوگ  نامه  هجیتن  رد  .منکفا 

، منک وا  يوس  هب  ور  نم  هک  یـسک  .منک  یم  اهنآ  يوس  هب  يور  .تسناد  مهاوخ  مک  ار  نآ  زاب  دوش ، هداد  نانآ  هب  تساـهنآ ، ناـیم 
(1) .درک مهاوخ  ییاطع  هچ  وا  هب  هک  دمهفب  دناوت  یم  یسک  ایآ 

: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

هب ار  ریس  هک  لماک  ّیلو  اب  دراد  رایسب  قرف  شکسانم  رگید  زامن و  تسا ، هللا  بانج  یلا  كولـس  هللا و  یلا  ریـس  رد  ات  کلاس  ناسنا 
اریز هداهن ؛ نیـسوق  باـق  سنا  لـفحم  هب  مدـق  هدیـسر و  يونعم  یحور  جارعم  یلاـمک و  جورع  ياوصقلا  هیاـغ  هب  هدـیناسر و  رخآ 

(3) .تسا لوصو   (2) ِفَْرفَر جورع و  قارب  شزامن  تسا ، هللا  یلاریس  كولس و  رد  هک  یمادام  کلاس 

: دیامرف یم  تدابع  رثا  رب  ادخ  دای  ندش  هنیداهن  هرابرد  رگید ، ياج  رد  ناشیا 

ملاع نیا  رد  نآ  ریظن  هک  تسا  لیمج  ابیز و  يردـق  هب  ملاع  نآ  رد  لمع  تروص  دوخ  هکنآ  یکی  .دراد  هرمث  نیدـنچ  تداـبع  نیا 
نآ روصت  زا  تسین و 

صص 58 و 59. ج 8 ، ، 1342 قودصلا ، هبتکم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : ءاضیبلا ، هجحملا  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  - 1
.شرپ يوکس  فرفر : - 2

ص 11. هولصلا ، رس  - 3

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رب  دیکات  اب  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_37_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_37_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:38

(1)  . ...دراد هریثک  جیاتن  نیا ، و  دوش ؛ یم  رادتقا  مزع و  بحاص  سفن ، هکنآ  رگید  میزجاع و 

: دیامرف یم  نینچمه 

تاماقم هب  ناگدـنب  زا  کی  چـیه  قح ، تیدوبعم  تفرعم و  نودـب  دوب و  هاتوک  سدـقم  تاذ  تداـبع  اـنث و  زا  ناگدـنب  تسد  نوچ 
اهنآ يور  هب  تیانع  زا  يرد  تمحر و  زا  یباب  دوخ ، هعساو  تمحر  لماش و  فطل  هب  یلاعت  قح  ...دنـسرن  هیورخا  جرادم  هیلامک و 

رب ار  دوخ  تدابع  قرط  تسا _  تفرعم  تدابع و  باب  نآ  ایبنا و  هکئالم و _  طسوت  هب  ماهلا  یحو و  هیبیغ و  تامیلعت  هب  درک ، زاـب 
.دننکب و نکمم  لامک  لیـصحت  دنیامنب و  ناکمالا  یتح  شیوخ  ناصقن  عفر  ات  دوشگ  اهنآ  رب  فراعم  زا  یهار  تخومآ و  ناگدـنب 

حتف سپ  .دنـسر  ربکا  هللا  ناوضر  هب  هکلب  میعن ، تنج  ناحیر و  حور و  هب  قح و  تمارک  ملاع  هب  دنوش  تیاده  یگدـنب  رون  وترپ  زا 
دنناوتن ار  تمعن  نآ  رکـش  دـنا و  تمعن  نآ  نیهر  تادوجوم  مامت  هک  تسا  یگرزب  ياه  تمعن  زا  یکی  تیدوبع ، تداـبع و  باـب 

(2) .دننک

رد هک  تسا  هدرک  نایب  تحارص  هب  ماما  .تسناد  یم  قلاخ  اب  يزرو  قشع  یهلا و  قشع  هب  ندیسر  هلیـسو  ار  تدابع  ماما ، ترـضح 
منهج سرت  زا  رگید  هاگن ، نیا  اب  تدابع  .درک  هاگن  تشهب  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیـسو  مشچ  هب  تدابع ، هب  دیابن  رگید  قشع ، يداو 

نآ هب  یلیخ  ناشیا  هک  دوب  تقو  لوا  زاـمن  رگید ، هلئـسم  .دوخ  قوشعم  اـب  تسا  قشاـع  هقـشاعم  تسا ؛ هقـشاعم  یعون  هکلب  تسین ،
تاقوا بقارم  يدنمدرد ، دوجو  اب  دوب ، يرتسب  هک  مه  ناتسرامیب  رد  یتح  .داد  یم  تیمها 

ص 126. ثیدح ، لهچ  - 1

ص 224. ثیدح ، لهچ  - 2
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مورحم ناشتعافش  زا  درامـشب ، کبـس  ار  شزامن  یـسک  رگا  : » هک درک  یم  لقن  (ع ) قداص رفعج  ماما  زا  یتیاور  ناشیا  .دوب  یعرش 
(1) «. دوش یم 

ادخ دای  فیعضت  لماوع  . 2

هراشا

ادخ دای  فیعضت  لماوع  . 2

زا یلک  هب  ار  ناسنا  هاگ  دنک و  یم  فیعـضت  ار  ادخ  دای  زین  یلماوع  دنک ، یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  ادخ  دای  یلماوع ، هک  هنوگ  نامه 
.مینک یم  هراشا  لماوع  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .دراد  یم  زاب  ادخ  دای 

ناطیش زا  يوریپ  فلا )

ناطیش زا  يوریپ  فلا )

هکنیا يارب  نابرهم  يادخ  .درادزاب  ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  نوگانوگ  لیاسو  اب  دـشوک  یم  هراومه  ناسنا ، هنیرید  نمـشد  نیا  ناطیش ،
مکح نایب  زا  سپ  اتکی ، راگدرورپ  .تسا  هدرک  نایب  ار  وا  رکم  ياه  هار  یخرب  دراد ، هگن  ناما  رد  ناطیـش  رطخ  زا  ار  دوخ  ناگدـنب 

: دیامرف یم  رامق  بارش و  میرحت 

.َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ِهالّـصلا  ِنَع  ِهّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکّدُصَی  ِرِْـسیَْملا َو  ِرْمَْخلا َو  ِیف  َءاضْغَْبلا  َهَوادَْعلا َو  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُناْطیّـشلا  ُدـیُری  اّمنِإ 
(91 هدئام :  )

ایآ سپ  .درادزاب  زامن  زا  ادخ و  دای  زا  ار  امـش  دنک و  داجیا  هنیک  ینمـشد و  امـش  نایم  رامق ، بارـش و  اب  دهاوخ  یم  ناطیـش  انامه 
؟ دیراد یمرب  تسد  امش 

: دیوگ یم  هیآ  نیا  هرابرد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

عاونا همه  نایم  رد  هک  دناسر  یم  ار  بلطم  نیا  دـش ، یم  زین  نآ  لماش  رکذ  هملک  هک  یلاح  رد  هناگادـج ، روط  هب  زامن  ندرک  نایب 
ناونع هب  ربمایپ  مـالک  رد  هک  تسا  يدـح  هب  زاـمن  تیمها  .تسا  همه  زا  رت  لـماک  هدوب و  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  زاـمن  رکذ ،

نآرق ددعتم  تایآ  رد  هدش و  یفرعم  نید  نوتس 

ص 530. ثیدح ، لهچ  - 1
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(1) .دنام یمن  نآ  هداعلا  قوف  تیمها  رد  یکش  چیه  هک  دراد  دوجو  زامن  هرابرد  ییاهریبعت  نادنچ  زین 

هب ناطیـش  زا  يوریپ  رامق و  یعون  دشاب ، ادخ  نامرف  فلاخم  هک  یلمع  ره  هکلب  تسین ، رامق  بارـش و  زا  يرود  يارب  اهنت  ادخ ، دای 
زاب ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  ِرِْـسیَْملا ؛ َنِم  َوُهَف  ِهللا  ِرْکِذ  ْنَع  یْهنَأ  ام  ُّلُـک  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ترـضح  .دـیآ  یم  راـمش 

(2) «. تسا رامق  ماسقا  زا  دراد ،

(3) «. تسا ناطیش  زا  درادزاب ، ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  یلمع  ره  َسیْلبِا ؛ ْنِم  ِوُهَف  ِهللا  ِرْکِذ  ْنَع  یْهنَأ  ام  ُّلُک  : » دیامرف یم  نینچمه 

ندرب دای  زا  ناطیـش و  یگریچ  ار  ناش  يراتفرگ  تلع  نانآ ، غورد  دـنگوس  نایخزود و  باذـع  هب  هراـشا  زا  سپ  اـتکی ، راـگدرورپ 
: هلداجم «. ) تسا هدرب  ناشدای  زا  ار  ادـخ  هدـش و  هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  ِهّللا ؛ َرْکِذ  ْمُهاْسنَأَف  ُناطَیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  : » دـناد یم  ادـخ 

(19

.دوش یم  وا  یگریچ  ببس  تسا و  ناطیش  زا  يوریپ  هلزنم  هب  درادزاب ، ادخ  دای  زا  دنک و  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  هک  یلمع  ره 

تاوهش زا  يوریپ  ب )

تاوهش زا  يوریپ  ب )

ترـضح .دراد  یمزاب  ادـخ  دای  زا  ار  وا  دـنک و  یم  مرگرـس  ار  ناسنا  یناطیـش ، ياه  هتـساوخ  نداد  ماـجنا  سفن و  ياوه  زا  يوریپ 
: دیامرف یم  (ع ) یلع

(4) .هللا ِنَع  ْمُکَلَغْشَیَف  اهوُعیُِطت  الَف  ِهَوْهَّشلا ، ِعابِِّتا  نِم  ُّدَشَا  یِصاعَْملا  ِیف  َْسَیل 

ص 131. ج 6 ، چ 3 ، ق ، 1394 ه . ._ هیمالسا ، بتکلا  راد  نارهت ، نآرقلاریسفت ، یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  - 1
ص 316. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 478 ؛ ص 430 ، ج 2 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 170. ج 2 ، مارو ، هعومجم  ح 6479 ؛  همکحلا ، نازیم  - 3
ص 88. ج 5 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ح 6483 ؛ ص 431 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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.دراد یمزاب  ادخ  دای  زا  ار  امش  هک  دینکن  يوریپ  نآ  زا  سپ  .تسین  توهش  يوریپ  زا  رت  تخس  یهانگ  ناهانگ ، نایم  رد 

یخرب هب  یثیدح  رد  (ع ،) داجـس ماما  .دوش  یناسفن  ياه  هتـساوخ  همه  لماش  دشابن و  یـسنج  توهـش  اهنت  توهـش ، زا  روظنم  دیاش 
: تسا هدرک  هراشا  نآ  ياه  قادصم 

(1) .َرْکِّذلا یِّسُنیَو  ِلَمَْعلا  ِنَع  ُئِْطُبی  ُطِّبَُثی َو  اّمِم  ِْکلُْملا  َهَّرِغ  ِعَبَّشلا َو  َرْکُس  ِهَْلیَْملا َو  َهَْرتَفو  ِهَنِْطِْبلا  َهَوْسَق  ََّنِإ 

لمع ماجنا  رد  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  یلماوع  زا  ماقم ، هاج و  رورغ ، يریـس و  یتسم ، هدارا ، ِیتسـس  يروخرپ ، ِتواـسق  هک  یتسرد  هب 
.دوش یم  ادخ  دای  یشومارف  ببس  دراد و  یمزاب  نآ  ماجنا  زا  دنک و  یم  تسس  حلاص 

یتسودایند ج )

یتسودایند ج )

همه همـشچرس  هکلب  دوـش ، یم  ادـخ  داـی  زا  تلفغ  ببـس  اـهنت  هن  لـمع ، نیا  .تـسا  هدـنرادزاب  لـماوع  زا  رگید  یکی  یتسوداـیند ،
(2) «. تساهاطخ همه  أشنمرس  ایند  یتسود  َِهئیطَخ ؛ ِّلُک  ُْسأَر  اْینُّدلا  ُّبُح  : » دیامرف یم  (ع ) داجس ماما  هک  نانچ  تساهاطخ ،

(3) «. تسایند نتشاد  تسود  اهاطخ ، همه  أشنمرس  اْینُّدلا ؛ ُّبُح  ِِهئیطَخ  ِّلُک  ُْسأَر  : » دیامرف یم  زین  (ع ) قداص ماما 

هار رد  اهنآ  زا  هک  اجنآ  ات  .دـنا  یهلا  بهاوم  زا  دالوا  لاوما و  .تسا  نادـنزرف  لاوما و  هب  ناوارف  هقالع  یتسود ، ایند  رهاظم  زا  یکی 
هب یطارفا  هقالع  رگا  یلو  دوش ، هتفرگ  کمک  يورخا  تداعس  هب  ندیسر  ادخ و  هب  یکیدزن 

.رون رازفا 5/2  مرن  ص 129 ، ج 75 ، راونالاراحب ، ح 6485 ؛ ص 431 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ح 11. ص 131 ، ایند ، مذ  باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ح 1. ص 7 ، باب 22 ، ج 70 ، راونالاراحب ، - 3

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رب  دیکات  اب  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_41_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_41_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_41_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:42

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، یتخبدب  يراتفرگ و  هدنروآ  دیدپ  دنک ، داجیا  دس  ادخ  ناسنا و  نایم  اهنآ ،

(28 لافنا :  ) .ٌمیظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهّللا  ّنَأ  ٌهَْنِتف َو  ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  اّمنَأ  اوُمَلْعا  َو 

.تسا گرزب  شاداپ  وا  دزن  هک  تسادخ  دنتسه و  ناتشیامزآ  هلیسو )  ) امش نادنزرف  لاوما و  هک  دینادب  و 

: دهد یم  رادشه  نینچ  رگید  يا  هیآ  رد  نانمؤم  هب  لاعتم  دنوادخ 

(9 نوقفانم :   ) .َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  ِهّللا َو  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو ال  ْمُکِْهُلت  اُونَمآ ال  َنیِّذلا  اَهُّیَأ  ای 

نایز دوخ  نانآ  دنک ، نینچ  سک  ره  دنادرگن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف ، امش و  لاوما  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دنناراک

نتفرگ ياج  ادـخ و  هب  تبحم  عنام  نادـنزرف ، ییاراد و  هب  یطارفا  تبحم  همه ، زا  رت  مهم  نآ و  ياه  تنیز  هب  هجوت  یتسود و  اـیند 
.دوش یم  ناسنا  لد  رد  وا 

: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ياه ماد  نیرت  قیقد  زا  تسا و  لهج  سیلبا و  دـنج  نیرت  گرزب  نآ ، ياه  تنیز  هب  تبحم  هجوت و  نآ و  فراخز  اـیند و  هب  تبغر 
زا يرادروخرب  تیناسنا و  هجیتن  هب  لوصو  زا  هارمگ و  دشر  تیادـه و  هار  زا  التبم و  الب  ماد  هب  ناسنا  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  سفن 

.دوش بوجحم  مورحم و  تیالو ، هرجش  هرمث 

درامـش مزال  متح و  دوخرب  درک ، رظن  دوخ  رما  رخآ  لوا و  هب  تریـصب  مشچ  فاصنا و  نیع  اب  تفایرد و  ار  بلطم  نیا  ناسنا  نوچ 
درادرب و دوخ  كولس  هار  رـس  زا  تسا ، نآ  لانم  لام و  ایند و  هب  تبغر  تبحم و  نآ  مسا  هک  ار )  ) قیرط راخ  نیا  ناکمالا  یتح  هک 

هک ار  هناخ  نیا  و  دنک ، رود  دوخ  بلق  هناخ  زا  تسا ، ضرم  ره  ُّما  و  تسا ، هئیطخ  ره  سأر  هک  ار  هکلهم  هئیطخ  نیا 
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وید هنابصاغ  تسد  دنک و  ریهطت  ناطیش  كرش  سیلبا و  دونج  زا  و  كاپ ، تراذق  زا  تسا ، بولطم  یلجت  لحم  بوبحم و  هاگلزنم 
زا دـنک و  ادـیپ  تیانع  دوخ  لزنم  هب  هناخ  بحاص  ات  دزیرورف  نآ  قاور  قاط و  زا  ار  اه  تب  و  دـنک ،]  ] هاتوک ادـخ  هناـخ  زا  ار  دـیلپ 

(1) .دهد ینشور  ار  نآ  دوخ ، ياه  هولج 

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  ناشیا 

دوش و یم  رازیب  اهیفام  ایند و  ریغ  زا  تفرگارف ، ار  وا  بلق  اـیند  تبحم  و ]  ] دـش ـالتبم  یهاوخاوه  یتسرپاـیند و  ضرم  هب  ناـسنا  رگا 
یم هنیک  دقح و  ساسحا  دزرو و  یم  ینمـشد  هللا  هکئالم  یهلا و  يایلوا  ناربمایپ و  هب  ادـخ و  ناگدـنب  ادـخ و  هب  تبـسن  هللااب  ذایعلا 
یم اریز  دنک ؛ یم  راجزنا  رفنت و  ساسحا  تخـس  دنیآ ، یم  وا  ناج  نتفرگ  يارب  ناحبـس  يادخ  رما  هب  ناگتـشرف  هک  هاگنآ  دـنک و 

ِینمـشد توادـع و  اب  تسا  نکمم  دـنزاس و  ادـج  يویند ) روما  ایند و   ) شبوبحم زا  ار  وا  دـنهاوخ  یم  هللا  هکئالم  دـنوادخ و  دـنیب 
.مدش رضاح  دوب ، راضتحا  لاح  رد  هک  يدرم  نیلاب  هب )  ) هک درک  یم  لقن  نیوزق  ناگرزب  زا  یکی  .دورب  ایند  زا  یلاعت  قح  ترـضح 

نیا يرگج  نوخ  هچ  اب  اریز  تسا ؛ هدرکن  سک  چیه  درک ، نم  هب  ادخ  هک  یملظ  تفگ : درک و  زاب  مشچ  یگدنز  قیاقد  نیرخآ  رد 
ناسنا رگا  دوش !؟ یم  نیا  زا  رتالاب  یملظ  ایآ  دزاس ! ادـج  نانآ  زا  ارم  دـهاوخ  یم  نونکا  .ما  هدرک  گرزب  هداد ، شرورپ  ار  اـه  هچب 

زا زیربل  یبلق  اب  گرم  ماگنه  هک  دور  یم  نآ  میب  دیامنن ، نوریب  لد  زا  ار  نآ  بح  دزاسن و  فرـصنم  ایند  زا  دنکن و  بّذهم  ار  دوخ 
(2) .دراپس ناج  وا  يایلوا  دنوادخ و  هب  تبسن  هنیک  ضغب و 

صص 303 و 304. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  - 1
صص 52 چ 3 ، ، 1373 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  سفن ، اب  هزرابم  ای  ربکا  داهج  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  - 2

و 53.
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نافرحنم اب  یتسود  د )

نافرحنم اب  یتسود  د )

یقالخا ياه  تفـص  اه و  هشیدنا  زا  یمهم  شخب  ناسنا  اریز  تسوا ؛ تسود  ناسنا ، تیـصخش  هدـنزاس  لماوع  زا  یکی  نامگ ، یب 
لها اب  ینیـشن  مه  تسادـخ و  دای  تیوقت  لماوع  زا  ناراـکزیهرپ ، اـب  ینیـشن  مه  ور ، نیازا  .دریگ  یم  ارف  شناتـسود  هار  زا  ار  دوخ 

: دیامرف یم  تمایق  ياه  هنحص  هب  هراشا  اب  دنوادخ  .تسا  ادخ  دای  فیعضت  لماوع  زا  روجف ، قسف و 

ِرْکِّذلا ِنَع  ینّلَـضَأ  ْدََقل  ًالیلَخ  اًنالُف  ْذِّـختَأ  َْمل  ینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  ًالیبَس  ِلوُسّرلا  َعَم  ُتْذَّـختا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاّظلا  ّضَعَی  َمْوَی  َو 
(29  - 27 ناقرف :  ) .ًالوُذَخ ِناْسنِْإلِل  ُناْطیّشلا  َناک  ینَءاج َو  ْذِإ  َدَْعب 

شاک ياو ، يا  متفرگ ، یمرب  یهار  ربمایپ  اـب  شاـک  يا  دـیوگ : یم  و )  ) دزگ یم  ار  دوخ  ياـه  تسد  راـک  متـس  هک  تسا  يزور  و 
ناطیـش و  دوـب ، هدیـسر  نم  هب  نآرق  هکنآ  زا  سپ  دـیناشک ، یهارمگ  هب  ارم  هک ) دوـب   ) وا .مدوـب  هـتفرگن  دوـخ )  ) تـسود ار  ینـالف 

.تسا ناسنا  هدننکراوخ  هراومه 
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ادخ دای  تاکرب  راثآ و  موس : لصف 

هراشا

ادخ دای  تاکرب  راثآ و  موس : لصف 

: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  نانچ  دراد ، یناوارف  یعامتجا  يدرف و  يورخا ، يویند ، تاکرب  راثآ و  ادخ ، دای  رکذ و 

لمکا و يارب  اما  دراد ، تاقبط  مومع  يارب  يرایـسب  ياه  هجیتن  ندرب ، رـس  هب  دوبعم  داـی  هب  بوبحم و  زا  رکذـت  هک  زیزع ! يا  نادـب 
، نیطـسوتم هماع و  يارب  اما  .دنـسر و  دوخ  بوبحم  لامج  لاصو  هب  نآ  هیاس  رد  تساهنآ و  لامآ  تیاغ  نآ  دوخ  هک  افرع ، اـیلوا و 
دـشاب و یلاعت  قح  دای  هب  اهدـماشیپ  لاوحا و  عیمج  رد  رگا  ناسنا  .تسا  ینطاـب  يرهاـظ و  یلاـمعا و  یقـالخا و  تاحلـصم  نیرتهب 

یـشکرس زا  ار  سفن  دنک و  يراددوخ  تسوا  ياضر  فالخ  هک  يروما  زا  هتبلا  دنیبب ، رـضاح  سدقم  تاذ  نآ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ 
(1) .دنک يریگولج 

: مینک یم  هراشا  ادخ  دای  راثآ  یخرب  هب  نونکا 

ادخ دای  يدرف  راثآ  . 1

هراشا

ادخ دای  يدرف  راثآ  . 1

بیـصن یناوارف  بهاوم  ینطاب ، دـنویپ  نیا  رد  هتبلا  تسا و  یهلا  هاگرد  اب  ناسنا  یبلق  دـنویپ  هناشن  ندوب ، وا  داـی  هب  ادـخ و  هب  هجوت 
: زا دنترابع  هک  دوش  یم  ناسنا 

ص 291. ثیدح ، لهچ  حرش  - 1
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بلق تمالس  فلا )

هراشا

بلق تمالس  فلا )

: دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  میلس  بلق  تمایق ، رد  شخب  تاجن  هیامرس  اهنت  نآرق ، ياه  هزومآ  ساسارب 

(79  - 77 ءارعش :   ) .ٍمیلَس ٍْبلَِقب  َهللا  یَتَأ  ْنَم  ّالِإ  َنُوَنبال  ٌلام َو  ُعَْفنَیال  َمْوَی 

.دروایب ادخ  يوس  هب  كاپ  یلد  هک  یسک  رگم  دهد ، یمن  دوس  يدنزرف  لام و  هک  يزور  نآ  رد 

میلـس بلق  هرابرد  (ع ) قداص ماما  .دـشاب  رود  یتسودایند  زا  يداـقتعا و  یقـالخا و  فارحنا  هنوگ  ره  زا  هک  تسا  یبلق  میلـس ، بلق 
یلاح رد  دنک ، تاقالم  ار  ادخ  هک  تسا  یبلق  میلـس ، بلق  ُهاوِس ؛ ٌدحَا  ِهِیف  َْسَیل  ُهَّبَر َو  یْقلَی  يِذَّلا  ُمیلَّسلا  ُْبلَقلَا  : » تسا هدومرف  نینچ 

(1) «. دشابن نآ  رد  وا  زا  ریغ  یسک  تبحم )  ) هک

هشیدنا و نآ  باتزاب  ناسنا  یلمع  ياه  همانرب  همه  اریز  دهد ؛ یم  تیمها  یتدیقع  يرکف و  يانبریز  هب  زیچ ، ره  زا  شیپ  مالسا  نید 
.تسا نامیا 

بلق تمالس  راثآ 

هراشا

: میوش یم  انشآ  اهنآ  زا  یخرب  اب  هک  دراد  یناوارف  راثآ  بلق  تمالس 

لد شمارآ  کی _ 

هراشا

؛ هللاِرْکِذـِب ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمطَت  اُونمآ َو  َنیذَّلا   » ترابع اـب  ار  ادـخ  يوس  هب  هدـننک  تشگزاـب  دارفا  هکنآ  زا  سپ  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ 
يا هدـعاق  ناونع  هب  دـنک ، یم  یفرعم  تسا » مارآ ) و   ) نئمطم ادـخ  دای  هب  ناشیاه  لد  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ 

(28 دعر : «. ) دبای یم  شمارآ  ادخ  دای  اب  اه  لد  هک  شاب  هاگآ  ُبُولُْقلا ؛ ِّنئَمْطَت  ِهّللاِرْکِِذب  الَأ  : » دیامرف یم  ریگارف  لصا  یلک و 

ح 5. ص 16 ، صالخا ، باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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( هیام  ) اه و هنیـس  هدـنهدالج  ادـخ ، دای  ِبُولُقلا ؛ ُهَنِینأَـمُط  ِروُدُّصلا َو  ُءـالَج  ِهللارْکِذ  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  زین  (ع ) یلع ترـضح 
(1) «. تساه لد  شمارآ 

: دومرف شترا  نارسفا  هب  باطخ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

دوش یم  نئمطم  ادـخ  رکذ  هب  .امـش  ترخآ  يارب  امـش ، يایند  يارب  تسا  تاریخ  همه  أشنم  وا  هب  هجوت  .دـیربن  دای  زا  ار  وا  هب  هجوت 
هک نالا  .دشاب  نئمطم  ناسنا  هک  تسا  نیا  تمعن  نیرتهب  هک  دشاب  نئمطم  دهاوخب  رگا  اه  بلق  ُبُولُْقلا » ِّنئَمْطَت  ِهّللاِرْکِِذب  الَأ   » .بلق

(2) .تسا نانیمطا  نیا  .همه  میردارب  امش ؛ زا  نم  هن  دیسرت ، یم  نم  زا  امش  هن  دیا ، هتسشن  اجنیا  امش 

: دومرف یمالسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  هب  باطخ  نینچمه 

یمن عناق  زاب  دـیایب ، رفن  کی  هطلـس  تحت  تسه ، هچ  ره  تباوث و  تارایـس و  نیا  مامت  اه و  ناشکهک  نیا  مامت  ار ، ملاع  ماـمت  رگا 
، دوشن اجنآ  رد  یناف  دـنکن و  ادـیپ  قلطم  لامک  يایرد  هب  لاصتا  هک  ییاجنآ  هب  دـسرن  ات  .تسین  قلطم  لامک  اهنیا  هکنیا  يارب  .دوش 

.دوش یمن  لصاح  نانیمطا  شیارب 

هک ینآ  .توـکلم  کـلم و  همه  ندوـب  اراد  هب  هن  گرزب و  ياـه  تردـق  هب  هن  يریزو و  تسخن  هب  هـن  يروـهمج و  تساـیر  هـب  هـن 
رد هکنیا  هب  هللارکذ  هن  تـسا ، هللارکذ  نآ  دروآ ، یم  نوریب  دراد ، هـک  شهاوـخ  دراد و  هـک  لزلزت  زا  ار  سفن  دروآ و  یم  ناـنیمطا 

يا هلمج  اب  نآرق ، ُبُولُْقلا ؛» ِّنئَمْطَت  ِهّللاِرْکِِذب   » .وا هب  هجوت  ادخ ، دای  دوش  یم  عقاو  بلق  رد  هک  هللارکذ  مییوگب ، ُهللا » اَّلا  َهلِإال  ، » ظفل

ص 29. ج 4 ، ملکلارد ، مکحلاررغ و  ح 6439 ؛ ص 422 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 224. ج 9 ، رون ، هفیحص  - 2
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شخب مارآ  ادخ  دای  هک  دینادب  : » دیوگ یم  هداد و  ناشن  شمارآ  لیـصحت  يارب  ار  هار  نیرت  کیدزن  نیرت و  نئمطم  زغمرپ ، هاتوک و 
(1) «! تساه لد 

ینارگن بارطضا و  لماوع 

هراشا

یناور شمارآ  رد  ادخ  دای  دنوش و  یم  ناسنا  ینورد  بارطـضا  ینارگن و  ثعاب  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  لماوع  ناسنا  یگدنز  رد 
: مینک یم  هراشا  بارطضا  لماوع  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  .دراد  ناوارف  رثا  يرامیب  نیا  زا  يو  نتشاد  هگن  نوصم  ناسنا و 

مهبم کیرات و  هدنیآ  لوا _ 

، اه تمعن  لاوز  لامتحا  دنک ، یم  ییامندوخ  ناسنا  ربارب  رد  هک  تسا  یمهبم  کیرات و  هدـنیآ  لیلد  هب  ینارگن  بارطـضا و  یهاگ 
ار اه  ینارگن  هنوگ  نیا  دناوت  یم  نابرهم  اناوت و  يادخ  هب  نامیا  یلو  دهد ، یم  جنر  ار  یمدآ  ...و  يرامیب  یگدـنامرد ، يدـنمزاین ،

.دنام دهاوخن  هدنامرد  اه  هثداح  ربارب  رد  ادخ  يرای  هب  دشاب  هتشاد  دای  هب  دیاب  یمدآ  .دناسرب  شمارآ  هب  ار  ناسنا  دربب و  نیب  زا 

کیرات هتشذگ  مود _ 

اه و یهاتوک  زا  هداد و  ماجنا  هک  یناهانگ  زا  ینارگن  دـنک ؛ یم  نارگن  ار  وا  لوغـشم و  دوخ  هب  ار  ناسنا  رکف  کیرات ، هتـشذگ  هاگ 
.دهد یم  شمارآ  ناسنا  هب  تسا ، ریذپ  هبوت  هدنزرمآ و  ادخ ، هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  .تسا  هتشاد  هک  ییاه  شزغل 

صص 247 و 248. ج 10 ، ، 1384 هنومن ، ریسفت  کن : - 1
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فلاخم لماوع  ربارب  رد  فعض  موس _ 

نیا ربارب  رد  نم  هک  دزاس  یم  نارگن  ار  وا  یجراخ ، یلخاد و  نانمـشد  ربارب  رد  یعیبط و  لـماوع  ربارب  رد  ناـسنا  یناوتاـن  فعض و 
یم دوخ  اب  دریگ و  یم  مارآ  شبلق  ددنب ، یم  لد  وا  تیاهن  یب  تردق  هب  دتفا و  یم  ادـخ  دای  هب  هک  یماگنه  منک ؟ هچ  نمـشد  همه 

.متسه اناوت  يادخ  فطل  هیاس  رد  متسین و  اهنت  نم  دیوگ :

یچوپ ساسحا  مراهچ _ 

ریـسم دراد و  نامیا  ادخ  هب  هک  یـسک  یلو  تسا ، ندوب  فده  یب  یچوپ و  ساسحا  لیلد  هب  ناسنا ، هدنهدرازآ  ياه  ینارگن  یهاگ 
، ددرم فدـه و  یب  دارفا  نوـچمه  هن  دوـش و  یم  یچوـپ  ساـسحا  راـتفرگ  هن  تـسا ، هتفریذـپ  گرزب  یفدـه  ناوـنع  هـب  ار  یتـسرد 

.ددرگ یم  نارگن  نادرگرس و 

یسانشنردق مجنپ _ 

ار وا  یـساپسان  نیا  .دنک  یمن  رکـشت  ینادردق و  وا  تمحز  زا  یـسک  یلو  دشوک ، یم  رایـسب  یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  یهاگ 
تسا و هاگآ  وا  ياه  تیلاعف  همه  زا  یسک  دنک ، ساسحا  ناسنا  هک  یماگنه  .دوش  یم  بارطـضا  ینارگن و  راتفرگ  دهد و  یم  جنر 

.دوب دهاوخن  مارآان  نارگن و  رگید  دهد ، یم  شاداپ  وا  هب  دناد و  یم  ار  اهنآ  ردق 

چوپ ياه  لایخ  اه و  ینامگدب  مشش _ 

چوپ ياه  لایخ  نارگید و  هب  ینامگدب  دـنرب ، یم  جـنر  نآ  زا  دوخ  یگدـنز  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک  ینارگن  لماوع  زا  رگید  یکی 
یم نیب  زا  ار  روآ  جنر  تلاح  نیا  نظ ، نسح  هب  ادـخ  نامرف  ندروآ  دای  هب  وا و  نایاپ  یب  فطل  ادـخ و  هب  هجوت  .تسا  مدرم  هرابرد 

.دنک یم  نآ  نیزگیاج  ار  نانیمطا  شمارآ و  درب و 
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ایند یتسود  متفه _ 

هدوب و اه  ناسنا  ینارگن  لماوع  نیرت  گرزب  زا  یکی  يدام ، یگدـنز  ياه  قرب  قرز و  ربارب  رد  یگتخاب  لد  ایند و  نتـشاد  تسود 
ینامز مرگرـس و  ار  ناتـسرپایند  رکف  اه  هتفه  اـهزور و  اـی  اـه  تعاـس  ییاـیند ، یئزج و  يرما  هب  نتفاـین  تسد  یهاـگ  یتح  .تسه 

.دنک یم  داجیا  اهنآ  رکف  بلق و  رد  بارطضا  ینارگن و  زا  ینافوت  نآ ، نداد  تسد  زا  ای  يدام  يا  هلیسو  هب  ندیسرن 

هب تسا ، هارمه  ایند  قرب  قرز و  لاگنچ  رد  ندشن  ریـسا  هدنزاس و  ییاسراپ  دهز و  اب  هشیمه  هک  یگدازآ  هب  هجوت  ادـخ و  هب  نامیا 
: دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  .دشخب  یم  تعسو  نمؤم  حور  هب  دهد و  یم  نایاپ  اه  ینارگن  نیا  همه 

(1) .اهُمَضْقَت ٍهدارَج  ِمَف  ِیف  ِهَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهَأل  يِْدنِع  ْمُکاینُد 

.تسا رت  تسپ  خلم  ناهد  رد  هدش  هدیوج  گرب  زا  نم  دزن  امش  يایند 

گرم زا  تشحو  متشه _ 

.تسا ینارگن  هدـنروآدیدپ  رگید  مهم  لماع  درازآ ، یم  ار  نامیا  یب  رفاک و  ياه  ناسنا  حور  هشیمه  هک  گرم  زا  تشحو  سرت و 
نالاد زا  رذگ  نوچمه  ار  گرم  هاگرذگ  زا  نتـشذگ  دناد و  یم  رتالاو  رت و  عیـسو  یگدـنز  هب  يا  هچیرد  ار  گرم  هک  نمؤم  يارب 
هفیظو ماـجنا  هار  رد  رگا  هژیو  هب  یگرم ، نینچ  هکلب  درادـن ، اـنعم  گرم  زا  ینارگن  درامـش ، یم  دازآ  ییاـضف  هب  ندیـسر  نادـنز و 

.تسا ینتشاد  تسود  ینتساوخ و  دشاب ،

ادـخ هب  نامیا  ربارب  رد  لماوع ، نیا  همه  لاح ، ره  هب  .دراد  دوجو  زین  يرگید  لماوع  تسین و  اهنیا  هب  رـصحنم  ینارگن ، لـماوع  هتبلا 
.دوش یم  رثا  یب  گنر و  یب 

هبطخ 224. هغالبلا ، جهن  - 1
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لد تایح  ود _ 

مظعا ربمایپ  زا  .تسادـخ  دای  زا  تلفغ  رثا  رب  لد ، گرم  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، رداـق  يادـخ  هب  هجوت  ورگ  رد  لد ، یقیقح  تاـیح 
رد ناشگرم  دنوش و  یم  هدنز  ادخ  دای  اب  اه  لد  اُهتْوَم ؛ ِِهنایْـسنب  ُبُولُقلا و  یَیَْحت  ِهللاِرْکذـِب  : » تسا هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1) «. تسوا یشومارف 

(2) «. تسادخ دای  رد  لد  ندوب  هدنز  ُبولُْقلا ؛ ُتایَح  ِرْکِّذلا  ِیف  : » دیامرف یم  زین  (ع ) یلع ترضح 

: دیامرف یم  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ریهطت رـس و  لیقعت  نطاب و  بیذهت  هب  لاغتـشا  دـش و  تعیرـش  سابل  هب  سبلتم  هیهلا و  ننـس  هب  ننـستم  هکنآ ، زا  سپ  کلاس  ناسنا 
قـشع هینطاـب و  ياـه  هبذـج  اـب  دوش و  لـصاح  یتاـیلجت  شبلق  تآرم  رد  هیهلا  هیبیغ  راونا  زا  مک  مک  درک ، ادـیپ  بلق  هیزنت  حور و 

، بلق دوش و  عورـش  یبیغ  ینطاب  يریگتـسد  اب  هللا  یلا  كولـس  لحارم ، نیا  یط  زا  سپ  ددرگ و  بیغ  ملاع  بوذـجم  یلبج ، يرطف 
(3) .دوش وج  قح  بلط و  قح 

.تسا يدام  تایح  نیا  ياروام  هک  دشخب  یم  یقیقح  تایح  ناسنا ، هب  ادخ  دای  دوش : یم  هدافتسا  هدش  دای  بلاطم  زا 

لد يافش  هس _ 

.ددرگ یم  يونعم  یحور و  ياه  يرامیب  عاونا  راتفرگ  دوش ، يدام  روما  مرگرس  دربب و  دای  زا  ار  ادخ  ناسنا  یتقو 

ح 6401. ص 417 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1

ح 6398. ص 417 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 2
ص 43. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  - 3
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رد ور ، نیازا  .تسادـخ  هب  لد  هجوت  هدروآرد ، وناز  هب  ار  رـشب  هزورما  هک  يونعم  ياـسرف  ناوت  ياـه  يراـمیب  نیا  ناـمرد  هار  اـهنت 
ُرْکِذ : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .تسا  هدـش  یفرعم  لد  يافـش  ناونع  اب  ادـخ ، دای  رکذ و  (ع ) ناموصعم ياه  تیاور 

(1) «. تساه لد  يافش  ادخ  دای  ِبُولُقلا ؛ ُءافِش  ِهللا 

(2) «. تساه ناج  ياه  يرامیب  نامرد  ادخ ، دای  سوفُّنلا ؛ ِلالْعَأ  ُءاوَد  هللا  ُرکِذ  : » دیامرف یم  هراب  نیارد  زین  (ع ) یلع ترضح 

«. تسا اه ] يرامیب  ي   ] افش تدای  نامرد و  تمان  هک  نآ  يا  ٌءافِش ؛ ُهُرْکِذ  ٌءاوَد َو  ُهُمِْسا  ْنَم  ای  : » میناوخ یم  لیمک  ياعد  رد  نینچمه 

: تسا رواب  نیارب  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

تصرف و ياهزور  .دوب  دهاوخن  ردام  زا  رتزوس  لد  هیاد ، .دشاب  دوخ  حور  بیبط  بلق و  جلاعم  دوخ ، دیاب  سک  ره  هک  تسناد  دیاب 
دزیخرب و تلفغ  باوخ  زا  تسا ، قیـض  راشف و  یگراـچیب و  ماـیا  هک  یماـگنه  رد  دورب و  تسد  زا  دراذـگن  ار  دوخ  عسوم  تلهم و 

(3) .دوشن رثؤم  وا  يارب  ییاود  چیه 

تریصب داجیا  ب )

تریصب داجیا  ب )

نیا رد  راکزیهرپ  دارفا  .دهد  صیخشت  نمـشد  زا  ار  تسود  لطاب و  زا  ار  قح  دهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  یناطیـش ، ياه  هسوسو  هاگ 
هک یتریصب  دناسر ؛ یم  تریصب  یهاگآ و  هب  ار  نانآ  ادخ  دای  .دننک  یم  دای  ار  ادخ  ماگنه ،

ص 288. ج 4 ، ملکلارردو ، مکحلاررغ  ح 6417 ؛  ص 419 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ح 6418. ص 419 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 2
ص 53. لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  - 3
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: دیامرف یم  نآرق  رد  راگدرورپ  .تسا  ینمیرها  ياه  هسوسو  لاگنچ  زا  ییاهر  شا  هجیتن 

(201 فارعا :  ) .َنوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرّکَذَت  ِناْطیّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهّسَم  اذِإ  اْوَّقتا  َنیّذلا  ّنِإ 

هاگان هب  دنروآ و  دای  هب  ار ) ادخ  ، ) دـسر ناشیارب  ناطیـش  فرط  زا  يا  هسوسو  نوچ  دـنراد ، اورپ  ادـخ ) زا   ) هک یناسک  تقیقح  رد 
.دنوش انیب 

(1) «. دبای یم  تریصب  دنک ، دای  ار  ادخ  هک  ره  َرَْصبَتْسا ؛ َهللا  َرَکَذ  ْنَم  : » دیامرف یم  زین  (ع ) یلع ترضح 

دناوت یم  نآ  رثا  رب  هک  دـسر  یم  يا  هژیو  یهاگآ  تریـصب و  هب  ادـخ ، هب  هجوت  هیاـس  رد  ناـسنا  میرب ، یم  یپ  تیاور  هیآ و  نیا  زا 
.دناهرب اهنآ  لاگنچ  زا  ار  دوخ  دهد و  صیخشت  ار  سنا  نج و  ياه  ناطیش  ياهرکم  اه و  هشقن 

نامیا تیوقت  ج )

نامیا تیوقت  ج )

نوتس ادخ ، دای  (ع ) ناموصعم نانخس  رد  ور ، نیازا  .دوش  یم  نامیا  تیوقت  زین  تریصب و  هب  ندیـسر  لد و  تینارون  ببـس  ادخ  دای 
ٌهَمْـصِع ِنامیْالا َو  ُهَماعِد  هللا  ُرْکِذ  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ترـضح  .تسا  هدـش  یفرعم  نانمؤم  یقالخا  ياه  یگژیو  زا  یکی  نامیا و 

(2) «. تسا ناطیش  رش  زا  تینوصم  ببس ]  ] نامیا و نوتس  ادخ ، دای  ِناْطیَشلا ؛ َنِم 

ناسنا نامیا  ادـخ ، دای  هیاس  رد  تسا و  راکوکین  نانمؤم  یگژیو  هماـنرب و  ادـخ ، داـی  میباـی ، یمرد  هدـشدای  ياـه  تیاور  ساـسارب 
، دوش یمن  رورغ  راـتفرگ  هاـگ  چـیه  دـناد و  یم  ادـخ  زا  ار  دوخ  ياـه  تیقفوم  همه  هک  دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  دوش و  یم  تیوـقت 

: تفگ نایجیسب  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  هنوگ  نامه 

ص 166. ج 5 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ح 6412 ؛  ص 418 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 30. ج 4 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ح 6429 ؛ ص 420 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 2

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رب  دیکات  اب  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 70 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:54

یم مدوخ  تردـق  اب  نم  هک  دـشابن  نیا  هب  هجوت  .دـینک  هیکزت  دـینک ، تیبرت  ار  ناتدوخ  هک  تسا  نامیا  تردـق  رتالاب ، اهنیا  همه  زا 
، ار ناتمـشچ  ار ، ناتتـسد  ینعی  دـیورب ؛ شیپ  یهلا  هوق  اـب  هک  دـشاب  نیا  هجوـت  .منک  هبلغ  دـینک  ضرف  نیمز و  منزب  ار  یک  مهاوـخ 

(1) .یهلا ياوق  هب  یناطیش  ياوق  زا  دینک  لیدبت  ار  اهنیا  تسامش ، رایتخا  رد  هک  ییاهزیچ  همه  ار ، ناتسفن 

یبایدوخ د )

یبایدوخ د )

ینعی تسا ؛ قداص  زین  راتفگ  نیا  سکع   (2)« .تسا دوخ  یشومارف  بجوم  ادخ ، یشومارف  : » دش هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
رتشیب هچ  ره  دبای و  یمزاب  تسا ، یبوبر  ملاع  زا  ییوترپ  هک  ار  شیوخ  یقیقح  دوخ  دشاب ، وا  دای  هب  دنک و  هجوت  ادخ  هب  ناسنا  رگا 

رد هک  نانچ  تسا ، یبایدوخ  رب  مّدقم  یبایادخ  نیاربانب ، .دوش  یم  انـشآ  شیوخ  یعقاو  دوخ  اب  هزادـنا  نامه  هب  دـشاب ، ادـخ  دای  هب 
(3) «. تسا هتخانش  ار  شیوخ  يادخ  ًاققحم  تخانش ، ار  دوخ  هک  یسک  ُهَّبَر ؛ َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم  : » تسا هدمآ  ثیدح 

دوش تشومارف  دوخ  یهاوخن  رگ 

وا دای  نک ، وا  دای  نک ، وا  دای 

.دشاب ناما  رد  نآ  رش  زا  دبای و  تاجن  زین  سفنلا  بح  یهاوخدوخ و  زا  دناوت  یم  ناسنا  یبایدوخ ، هیاس  رد 

يدام ياه  تذل  زا  یگتسراو  ه )_

يدام ياه  تذل  زا  یگتسراو  ه )_

تاذل يادف  ار  زیچ  همه  درادن و  دوجو  يدام  تذـل  زا  رتالاب  یتذـل  درادـنپ  یم  تسا ، هدیـسرن  يونعم  تذـل  هب  هک  ینامز  ات  ناسنا 
هک دبای  یمرد  درب ، یم  یپ  وا  اب  شیاین  ادخ و  دای  ینیریش  هب  هک  یماگنه  یلو  دنک ، یم  يدام 

ص 46. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 1
.19 رشح : کن : - 2

.تسا هدش  صخشم  مود  راتفگ  لوا ، لصف  رد  ثیدح  عبنم  - 3
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تذل رد  هک  تسا  یتوالح  يونعم  ياه  تذل  رد  دـمهف  یم  اریز  دَـنَک ؛ یم  لد  اهنآ  زا  یناسآ  هب  تسین و  یعقاو  يدام  ياه  تذـل 
.تسین يدام  ياه 

قافن زا  يرود  و )

قافن زا  يرود  و )

«. دننک یمن  دای  یکدنا  زج  ار  ادخ  و  ًالیلَق ؛ ّالِإ  َهّللا  َنوُرُکْذَی  َو ال  : » دیامرف یم  ناقفانم  تافـص  نایب  نمـض  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 
(142 ءاسن : )

میمـص زا  هناهاگآ و  نوچ  یلو  دـنروایب ، نابز  هب  ار  ادـخ  مان  تسا  نکمم  .دنتـسه  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ناقفانم ، هفیرـش ، هیآ  نیاربانب 
زا هک  يدارفا  .تسا  كدـنا  رایـسب  دنـشاب ، ادـخ  دای  هب  مه  رگا  .تسین  ادـخ  دای  هب  ناشلد  دـنهد ، یمن  ماـجنا  ار  يراـک  نینچ  بلق 

هنیمز نیا  رد  (ع ) یلع ماما  .دنتسه  ناما  رد  ییورود  قافن و  زا  دنیازفا ، یم  هجوت  نیا  هب  زور  هب  زور  دنتسه و  ادخ  دای  هب  لد  میمص 
(1) «. تسا هدش  رود  قافن  زا  ًاعطق  دنک ، دای  رتشیب  ار  ادخ  سک  ره  ِقافِّنلا ؛ َنِم  َئَِرب  ْدَقَف  ِهللا  َرْکِذ  َرَثْکَأ  ْنَم  : » دیامرف یم 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  لقن  هب  (ع ) قداص ماما  نینچمه 

(2) .ِقافِّنلا َنِم  ٌهَءاَرب  َراّنلا َو  َنِم  ٌهَءاَرب  ِناتَءاَرب : َُهل  ْتَِبتُک  ًاریثَک  َهللا  َرَکَذ  ْنَم  َو  ُهللا ، ُهَّبَحَأ  ِهللاَرْکِذ  َرَثْکَأ  ْنَم 

: دوش یم  هتـشون  وا  يارب  تئارب  عون  ود  دـنک ، دای  رتشیب  ار  ادـخ  هک  یـسک  و  دراد ، شتـسود  ادـخ  دـنک ، رتشیب  ار  ادـخ  دای  هک  ره 
.قافن زا  تئارب  خزود و  شتآ  زا  تئارب 

زا ییورود ، قافن و  اریز  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  رثا  نیا  دوش و  یم  رود  ییورود  قافن و  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ادخ  دای  راثآ  زا  یکی 
تسا یتشز  تافص 

ح 6433. ص 421 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ح 1. ص 154 ، باب 5 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  نانچ  دهد ، رارق  نیطایش  وزج  دنک و  یهت  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک 

تدـش و بناـج  رد  تسا  یبتارم  تاـجرد و  هفیرـش ، اـی  هثیبخ  تاـکلم  فاـصوا و  ریاـس  لـثم  ییورود ، قاـفن و  يارب  زا  هک  نادـب 
مامت هک  دوش  هتخیسگراهم  نانچ  نامز  كدنا  هب  دنک ، دوخرس  ار  دوخ  سفن  دنکن و  يریگولج  تفـص  نیا  زا  ناسنا  رگا  ...فعض 

اب شزیمآ  طلخ و  دـنک و  تاقالم  ینابز  ود  ییورود و  اب  دـنک ، تاقالم  سک  ره  اب  و  دـنک ، هلیذر  نیا  فورـصم  ار  شّمه  تمه و 
رد يزیچ  یتسرپدوخ  یهاوخدوخ و  یـصخش و  عفانم  زج  و  قافن ، یگنرود و  ترودـک و  هب  دـشاب  هدولآ  هکنآ  زج  دـنکن ، یـسک 

یگنر ود  تانکـس ، تاکرح و  اهراک و  مامت  رد  دهن و  اپ  ریز  یلک  هب  ار  یگنادرم  تمه و  تیمیمـص و  تقادص و  دشابن و  شرظن 
نیطایـش اب  رود و  تیناسنا  تیرـشب و  هرمز  زا  یـصخش  نینچ  .دـنکن  زیهرپ  تحاقو  تحابق و  داسف و  هنوگ  چـیه  زا  درب و  راک  هب  ار 

(1) .تسا روشحم 

هانگ كرت  قیفوت  ز )

هانگ كرت  قیفوت  ز )

هک دنادب  دنیبب و  رظان  رـضاح و  ار  ادخ  ناسنا  رگا  .تسا  ندوب  وا  دای  هب  ادخ و  هب  نتـشاد  هجوت  هانگ ، زا  هدـنرادزاب  لماوع  زا  یکی 
ملاع : » دـیوگ یم  هراب  نیارد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دوش  یمن  هاـنگ  بکترم  دـنک و  یم  مرـش  وا  زا  تسادـخ ، رـضحم  رد  هراومه 

(2) «. دینکن ادخ  تیصعم  ادخ  رضحم  رد  تسادخ ، رضحم 

هجوت ادـخ  روضح  هب  زامن ، ماگنه  یـسک  رگا  هنومن ، يارب  .تسا  ینید  فیاظو  تسرد  ماجنا  يارب  یتبثم  لماع  ندوب ، ادـخ  داـی  هب 
زا یکی  سپ  .دناوخ  دهاوخ  يرتهب  زامن  دهد ، ماجنا  رتهب  ار  شا  هفیظو  دشاب و  هتشاد 

ص 156. ثیدح ، لهچ  - 1
ص 461. ج 13 ، ماما ، هفیحص  - 2
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: دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح  .تسا  یعامتجا  ینید و  فیاظو  ماجنا  هانگ و  كرت  رد  تیقفوم  ادخ ، دای  مهم  ياه  هدیاف 

(1) .َرْهَْجلا ِّرِّسلا َو  ِیف  ُُهلاْعفَأ  ْتَنُسَح  ِرْکِّذلا  ِماوَِدب  ُهَْبلَق  َرَّمَع  ْنَم 

.دوش یم  وکین  حالصا و  راکشآ  ناهنپ و  رد  وا  ياهراک  همه  دنادرگ ، دابآ  ادخ  یمئاد  دای  اب  ار  دوخ  لد  هک  یسک 

.داد دهاوخ  ماجنا  وکین  لماک و  تروص  هب  ار  بوخ  ياهراک  دهد و  یمن  ماجنا  يدب  راک  دشاب ، ادخ  هجوتم  هشیمه  هک  یسک  سپ 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  (ع ) قداص ماما 

ِلالَّضلا َو ُهَمالَع  ِهَیِـصْعَْملا  ِهیادَـهلا َو  ُهَمالَع  ُهَعاّطلا  َو  ٍصاـع ، َوُهَف  ُْهنَع  ًـالِفاغ  َناـک  ْنَم  ٌعیِطُم َو  َوُهَف  َهَقیَقَْحلا  یَلَع  ِهِّلل  ًارِکاذ  َناـک  ْنَم 
(2) .ِهَْلفَْغلا ِرْکِّذلا َو  َنِم  امُُهلْصَأ 

هناشن ادخ  زا  يوریپ  .تسا  نامرفان  رگ و  نایصع  دشاب ، لفاغ  ادخ  زا  هک  یسک  تسادخ و  عیطم  دشاب ، ادخ  دای  هب  ًاتقیقح  هک  یسک 
.تسادخ زا  تلفغ  یهارمگ  هشیر  و  ادخ ، هب  هجوت  تیاده  هشیر  لصا و  تسا و  یهارمگ  هناشن  ینامرفان  و  تیاده ،

ُهَدَرْطَم ِهللا  ُرْکِذ  : » دیامرف یم  هراب  نیارد  زین  (ع ) یلع ترضح  .دوش  یم  ناطیش  هسوسو  زا  شندنامرود  لد و  يرادیب  ثعاب  ادخ  دای 
(3) «. تسا ناطیش  هدننکرود  ادخ ، دای  ِناْطیَشلا ؛

ح 6339. ص 417 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 397. ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 33 ؛ ص 158 ، یلاعت ، هللا  رکذ  باب  ج 9 ، راونالا ، راحب  - 2

ص 28. ج 4 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ح 6427 ؛ ص 420 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 3
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هک دهاوخب  ادخ  زا  دشابن و  لفاغ  هراما  سفن  ناطیش و  رکم  زا  دشاب و  ادخ  دای  هب  ناسنا  تسا  مزال  ناطیش ، هسوسو  زا  ییاهر  يارب 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دنک  وا  تیانع  هب  ار  ربکا  داهج  رد  يزوریپ  قیفوت 

مامز دیاب  دنک ، یلاخ  ار  نآ  سیلبا  دونج  زا  دهد و  ییافـص  ار  نطاب  دهاوخ  یم  هدمآرب و  دوخ  حالـصا  ددصرد  هک  دهاجم  ناسنا 
، دیآ شیپ  وا  يارب  لطاب  دساف و  ياه  لایخ  هکنیا  زا  دوش  عنام  دنک و  زاورپ  دـهاوخ  یم  اج  ره  دراذـگن  دریگ و  تسد  رد  ار  لایخ 

نیا یشاب و  نیعل  ناطیش )  ) نآ دیک  بظاوم  دیاب  ...دنک  هفیرش  روما  هجوتم  ار  دوخ  لایخ  هشیمه  .تنطیـش  یـصاعم و  لایخ  لیبق  زا 
زا تسا ، مهم  یلیخ  هک  ار  رگنـس  نیا  یلخاد  گنج  نیا  رد  هللا  ءاش  نا  ات  ییامن  رود  دوخ  زا  ار  یلاعت  قح  ياضر  فـالخرب  ِماـهوا 

.شاب راودیما  يدش  بلاغ  اجنیا  رگا  تسا ، دحرس  هلزنم  هب  رگنس  نیا  هک  يریگب ، شدونج  ناطیش و  تسد 

ضرع حاحلا  زجع و  اب  دوخ و  دوبعم  هاگرد  رد  .نک  هثاغتـسا  يوجب و  تناعتـسا  نآ  ره  رد  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  زا  زیزع ، يا  و 
راتفرگ فیعض  هدنب  نیا  اب  تدوخ  وت  .دراد  هتشاد و  وت  گرزب  يایلوا  ایبنا و  رب  عمط  هک  تسا  یگرزب  نمـشد  ناطیـش  اهلاراب ! نک :

اب گنج  نادیم  نیا  رد  .دـیآرب  يوق  نمـشد  نیا  هدـهع  زا  دـناوتب  هک  نک  یهارمه  هلطاع  تافارخ  تالایخ و  هلطاب و  ماهوا  یناما و 
صاخ تکلمم  زا  ار  وا  دونج  مناوتب  هک  امرف  یهارمه  نم  اب  تدوخ  وت  دنک ، یم  دیدهت  ارم  تیناسنا  تداعس و  هک  يوق  نمشد  نیا 

(1) .میامن هاتوک  وت  هب  صتخم  هناخ  زا  ار  بصاغ  نیا  تسد  منک و  جراخ  وت 

ص 17 و 18. ثیدح ، لهچ  - 1
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يزرو تماقتسا  ح )

يزرو تماقتسا  ح )

نیمه هب  .دـنک  یمن  تلفغ  هاگ  چـیه  وا  روضح  زا  ناسنا  دـنک و  یم  ریخـست  ار  ناسنا  بلق  ادـخ  دای  ادـخ ، هب  یقیقح  رواـب  وترپ  رد 
: دیوگ یم  دمحا  دیس  جاح  شدنزرف ، هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  تسا  لیلد 

نامه لقع  ّظح  هک  یناـسرب  تبلق  هب  تلقع  زا  تسا ، هلمج  نیرتـالاو  تسا و  هملک  نیرت  گرزب  هک  ار  دـیحوت  هملک  نک  شـشوک 
(1) .تسا زیچان  شرثا  هدیاف و  دسرن ، بلق  هب  نیقلت  تدهاجم و  اب  رگا  ناهرب  لصاح  نیا  تسا و  یناهرب  مزاج  داقتعا 

: دومرف ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  ناهدنامرف  هب  باطخ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ياـه تردـق  وچمه  کـی  رب  داد  هبلغ  ار  فیعـض  تلم  امـش  هک  نآ  ...دوب  ادـخ  ...داد  اـم  هب  زیچ  همه  درک و  تسه  ار  اـم  هک  ینآ 
یمن زیچ  چیه  زا  تسا ، کسمتم  ادخ  هب  هک  یسک  .دیسرتن  یبیسآ  چیه  زا  زیچ ، چیه  زا  دیراد  وا  هب  کسمت  ات  .دوب  وا  نآ  یگرزب ،
هکنیا باب  زا  ام  ياه  ناوج  .درادن  یـسرت  نیا  زا  تسا  تداهـش  شرخآ  دنـشکب ، ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  شرخآ  هکنیا  يارب  .دسرت 

نیا دنداد و  تسد  مه  هب  همه  هک  دندرک  ادیپ  ار  تردق  نیا  تداهش ، زا  دندرک  یم  لابقتسا  هکلب  دنتشادن ، یسرت  رگید  تداهش  زا 
(2) .دنداد تاجن  ار  تکلمم 

تلزنم رب  ندوزفا  ط )

تلزنم رب  ندوزفا  ط )

ماقم و هجیتن ، رد  .دـنز  یمن  رـس  نانآ  زا  تشز  ياهراک  دنتـسه و  ناـشراتفگ  راـتفر و  بظاوم  هشیمه  دـنیادخ ، داـی  هب  هک  يدارفا 
.دنا هبترم  دنلب  زین  مدرم  دزن  دارفا ، هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدب  .دبای  یم  اقترا  ادخ ، دزن  ناشتلزنم 

ص 24. فطع ، هطقن  - 1
ص 225. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 2
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ًارْکِذ ْمُهرَثْکَأ  : » دومرف ترضح  تسیک ؟ ادخ  دزن  مدرم  نیرت  یمارگ  ِهللا ؛ یَلَع  ِْقلَْخلا  ُمَرْکَأ  ْنَم  : » دیـسرپ (ع ) قداص ماما  زا  یـصخش 
(1) «. دشاب رتاناد  یهلا  تعاطا  شور  هب  دشاب و  ادخ  دای  هب  رتشیب  هک  یسک  ِِهتَعاِطب ؛ ْمُهَمَلْعَأ  ِهِّلل َو 

: دیامرف یم  هراب  نیارد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

، نکب ادـخ  يارب  ار  راـک  وت  .دـشاب  وت  اـب  نک  شهاوخ  بلق  بحاـص  زا  ار  مدرم  بوـلق  .هاوـخب  دـنوادخ  زا  ار  کـین  ماـن  زیزع ! يا 
یم بوبحم  ار  وت  دـنک ، یم  اه  تمارک  وت  هب  مه  ملاع  نیمه  رد  ملاع ، نآ  ياـه  تمعن  يورخا و  ياـه  تمارک  رب  هوـالع  دـنوادخ 
بلق تمحز ، هدـهاجم و  اب  یناوتب  رگا  یلو  دـیامرف ، یم  دنلبرـس  ایند  ود  رد  ار  وت  دـنک و  یم  دایز  بولق  رد  ار  وت  تیعقوم  .دـیامن 
حور ددرگ و  قح  هجوتم  بلق  دوش و  صلاخ  تهج  نیا  زا  لمع  ات  هد  افـص  ار  نطاب  امن و  صلاـخ  یلک  هب  مه  بح  نیا  زا  ار  دوخ 
.دراد يا  هدیاف  هچ  زیچان ، ناگدنب  دزن  مسا  ترهش و  فیعـض ، مدرم  ضغب  بح و  .ددرگ  فرطرب  سفن  ترودک  دوش ؛ شیالآ  یب 

دـناسرب و ایر  هب  ار  ناسنا  راک  تبقاع  بح ، نیا  تسا  نکمم  .تسا  هزور  دـنچ  یئزج  زیچان  هدـیاف  کی  دـشاب ، هتـشاد  هدـیاف  ًاضرف 
(2) .دنک راکایر  قفانم و  كرشم و  ار  مدآ  هتساوخن  يادخ 

اه ینارگن  رب  هبلغ  ي )

اه ینارگن  رب  هبلغ  ي )

اب دنویپ  لیلد  هب  دشاب ، ادخ  دای  هب  هک  یسک  یلو  دروآ ، یم  موجه  وا  يوس  هب  نوگانوگ  ياه  ینارگن  دشابن ، ادخ  دای  هب  هک  یسک 
زا .دوب  دـهاوخن  نارگن  رگید  دـنک و  یم  هبلغ  تالکـشم  همه  رب  ادـخ ، هب  رواب  لـمع و  رد  صـالخا  و  ضیف ، أدـبم  قلطم و  لاـمک 

هدش تیاور  (ع ) یلع ترضح 

ح 9. ص 156 ، باب 5 ، رکذلا ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 41. ثیدح ، لهچ  - 2
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(1) «. تساه لد  شخب  مارآ  اه و  هنیس  هدنهدالج  ادخ ، دای  ِبُولُْقلا ؛ ُهَنِینأَمُط  ِروُدُّصلا َو  ُءالَج  ِهللا  ُرْکِذ  : » تسا

: دومرف هاپس  شترا و  ناهدنامرف  هب  باطخ  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

هک دینکن  نامگ  امش  .مینک  یم  هک  ییاهراک  يارب  میـشاب  هتـشاد  صالخا  هک  تسا  نیا  تسا ، رتالاب  فیاظو  همه  زا  هک  يا  هفیظو 
نآ هب  دـنراد  اکتا  هک  یگرزب  ياه  تردـق  نآلا  دـینک  هظحالم  امـش  .دـنکب  ییاشگراک  کی  دـناوتب  ام  يارب  ادـخ  ياروام  هب  اـکتا 

مارآ نآلا  نیلمرک  دیفـس و  خاک  هک  دـینکن  نامگ  .دـننک  یم  یگدـنز  دـنراد  بارطـضا  رد  ناشدوخ ، بیرغ  بیجع و  ياه  حالس 
عبت اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  بارطـضا  نیا  دـننک و  یم  یگدـنز  بارطـضا  اب  اهنآ  .دـننک  یم  یگدـنز  مارآ  عضو  اـب  دـنا و  هتـسشن 

(2) .ناسنا بلق  رد  دوشب  ادیپ  هنینأمط  هک  دراذگ  یمن  ناطیش  دنتسه و  ناطیش 

: دومرف يرگید  ياج  رد  ناشیا 

(3) .دش لح  دوش و  یم  لح  اهراک  نیا  ادخ  هب  هجوت  اب  هک  دننکب  ادخ  هب  هجوت  دننکب و  ادخ  هب  اکتا  نایاقآ  همه  هک  معقوتم  نم 

: تسا هتفگ  رگید  ياج  رد  نینچمه 

(4) .دوب دیهاوخ  زوریپ  تسه ، امش  رد  تعاجش  هیحور  نیا  هکنیا  ات  تسه ، ادخ  هب  هجوت  ات  تسه ، ادخ  هب  دامتعا  ات  .میراد  ادخ  ام 

هبوت يزاس  هنیمز  ك )

هبوت يزاس  هنیمز  ك )

: دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  نانآ  ياه  تفص  زا  یکی  ناراکزیهرپ ، فاصوا  نایب  نمض  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 

ص 29. ج 4 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ح 6439 ؛ ص 422 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
صص 11 و 12. ج 20 ، رون ، هفیحص  - 2

ص 36. ج 6 ، رون ، هفیحص  - 3

ص 40. ج 6 ، رون ، هفیحص  - 4
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(135 نارمع : لآ   . ) ْمِِهبُونُِذل اوُرَفْغَتْساَف  َهّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْوَأ  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیّذلا  َو 

.دنهاوخ یم  شزرمآ  ناشناهانگ  يارب  دنروآ و  یم  دای  هب  ار  ادخ  دنراد ، اور  متس  دوخ  رب  ای  دننک ، یتشز  راک  نوچ  هک  نانآ  و 

هبوت دوخ  ياهاطخ  زا  دناوتب  رتدوز  هچ  ره  هکنیا  ات  دـنک ، دای  ار  ادـخ  دـیاب  تسا ، ناراکزیهرپ  هرمز  هب  دورو  بلاط  رگا  ناسنا  سپ 
.تسا نیرفآرطخ  هبوت ، ریخأت  نوچ  دنک ؛

وا ترصن  یهلا و  رظن  بلج  ل )

وا ترصن  یهلا و  رظن  بلج  ل )

هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تلاسر  تمعن  اهنآ  نیرت  مهم  هک  یهلا  ياـه  تمعن  یخرب  هب  هراـشا  زا  سپ  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ 
: دیامرف یم  تسا ، هلآ 

(152 هرقب :  ) .ِنوُرُفْکَت یل َو ال  اوُرُکْشا  ْمُکْرُکْذَأ َو  ینوُرُکْذاَف 

.دینکن یساپسان  نم  اب  دیرآ و  ياج  هب  ار  ما  هنارکش  و  منک ، دای  ار  امش  ات )  ) دینک دای  ارم  سپ 

، دنک دای  ار  ادـخ  سک  ره  دـنام و  یمن  خـساپ  یب  یهلا ، هاگرد  هب  نانآ  هجوت  هک  هداد  هدژم  نانمؤم  هب  هیآ ، نیا  رد  نابرهم  يادـخ 
هراشا ناگدـنب  هب  ادـخ  تبحم  هب  .منک » دای  ار  امـش  ات  دـینک  دای  ارم  ْمُکْرُکْذَأ ؛ ینوُرُکْذاَف   » ترابع .دـنک  یم  داـی  ار  وا  زین  دـنوادخ 
كاپ ار  ناتناور  ناج و  وا ، كاپ  تاذ  هب  هجوت  اب  دیـشاب و  ادـخ  دای  هب  ینعی  دـنک ، یم  هراشا  ینیوکت  یتیبرت  لـصا  هب  هکلب  درادـن ،

رد ار  امـش  ادخ ، كاپ  تاذ  هب  امـش  هجوت  اریز  دیـشاب ؛ راگدرورپ  تمحر  شریذـپ  هدامآ  دـیزاس و  نشور  كاپ و  ار  دوخ  دـینک و 
(1) .دزاس یم  رتدنمورین  ناتی  اه  تیلاعف 

صص 585 و 586. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  کن : - 1
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: تسا هتفگ  نینچ  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

زا ار  هجوت  نیا  .هدرک  زوریپ  ار  امـش  ندوب  ادـخ  نید  ادـخ و  هب  همه  هجوت  ندوب ، تیونعم  هب  همه  هجوت  نتـساوخ ، مالـسا  همه  نیا 
مه دـصقم  دـینکب ، ادـیپ  تدـحو  دـیراد و  هگن  مکحم  ار  دـیلک  نیا  .تسا  يزوریپ  دـیلک  تسا و  يزوریپ  زمر  نیا  .دـیهدن  تـسد 

(1) .تسادخ

: دیوگ یم  يرگید  ياج  رد  ناشیا 

نآ يارب  تسه ، يزارفارـس  رورغ و  رگا  دنتـسین و  رورغم  شیوخ  تردق  هب  دنناد و  یم  وت  زا  ار  حتف  ناریا ، هدنمزر  ناناوج  اهلاراب !
رد ار  تشحو  بعر و  يدومرف و  لزان  نانآ  لد  رد  ار  هنیکـس  هنینأمط و  .دنتـسه  وت  سدـقم  تاذ  تیامح  تیانع و  دروم  هک  تسا 

ار تیامح  تیانع و  نیا  هک  میراد  نآ  دیما  تسوت و  زا  تسه  هچ  ره  ادنوادخ ! .یتخادنا  دنمالسا  نانمشد  هک  نانآ  نانمشد  بولق 
ات دنتـسه و  هللا  بزح  هللا و  دونج  اـب  دربـن  رد  مالـسا  وت و  نانمـشد  هک  هاـگ  نآ  اـت  زین ، نآ  زا  سپ  ییاـهن و  يزوریپ  اـت  یهد  همادا 

(2) .هللا تموکح  رارقتسا 

: دسیون یم  اه  هظحل  همه  رد  ادخ  رکذ  هب  شرافس  زا  سپ  دوخ ، نارای  هب  يا  همان  رد  (ع ،) قداص ماما 

.ٍْریَِخب (3) ُهَرَکَذ  ّاِلا  َنینِمْؤُْملا  ِهِدابِع  ْنِم  ٌدَحَأ  ُهْرُکْذَی  َْمل  َهللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

.دنک یم  دای  یکین  هب  ار  وا  ادخ  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  دای  ار  ادخ  نمؤم ، ناگدنب  زا  کی  چیه  دینادب 

ص 79. ج6 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 101. ج 16 ، رون ، هفیحص  - 2

ح 7. ص 156 ، باب 5 ، رکذلا ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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رب يزوریپ  تیقفوم و  يرادـیاپ و  راثآ ، نیا  هلمج  زا  .دراد  ترخآ  اـیند و  رد  یناوارف  تاـکرب  راـثآ و  شا ، هدـنب  هب  ادـخ  هجوت  نیا 
.تسا هداد  خر  سدقم  عافد  لاس  تشه  مالسا و  ردص  ياه  گنج  رد  هک  تسا  مالسا  نانمشد 

ادخ برق  م )

ادخ برق  م )

ای يرابتعا  یکیدزن  عون  زا  یتح  .تسین  يزاجم  ای  یناـکم  اـی  یناـمز  یکیدزن  ادـخ ، هب  ناـسنا  یکیدزن  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدـب 
بتارم رد  برقم ، درف  ینعی  دوـش ؛ یم  لـصاح  یحور  لـماکت  رثا  رب  هک  تسا  یقیقح  يدوـجو و  يرما  هکلب  تسین ، مـه  یفیرـشت 
یعون یکیدزن ، نیا  .ددرگ  یم  رت  کـیدزن  یتسه  همـشچرس  هب  ًاـعقاو  دوش و  یم  هدوزفا  وا  يدوجو  هعـس  رب  دور و  یم  ـالاب  یتسه 

هب ار  دوخ  دروآ ، یم  تسد  هب  هک  يدوجو  لماکت  رادقم  هب  دـناوت  یم  يراتخم  دوجوم  ره  هک  تسا  یعیبط  ياروام  یقیقح  لماکت 
ِسوُُفنلا َو ُتُوق  ِهللا    ُ ُرْکِذ : » تسا هدـش  تیاور  (ع ) یلع ترـضح  زا  .دزاس  کیدزن  تسادـخ ، كاـپ  تاذ  هک  قلطم  لاـمک  یتسه و 

(1) «. تسا تسود  سلجم  هب  دورو  هلیسو  ناسنا و  ناج  ياذغ  ادخ ، دای  ِبُوبْحَْملا ؛   ُ ُهََسلاُجم

: میناوخ یم  هتخومآ  دایز ، نب  لیمک  شیوخ ، نارای  زا  یکی  هب  ار  نآ  (ع ) یلع ترضح  هک  رضخ  ترضح  شیاین  رد 

.َکِسْفَن یلِإ  َِکب  ُعِفْشَتْسَأ  َكِرْکِِذب َو  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 

(2) .مهد یم  رارق  عیفش  ار  وت  تهاگشیپ ، رد  میوج و  یم  برقت  وت  هب  وت ، دای  اب  نم  ایادخ !

: دیامرف یم  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ص 29. ج 4 ، ملکلارد ، مکحلاررغ و  ح 6402 ؛ ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 1
.لیمک ياعد  هیعدا ، بتک  - 2
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، دوش هتـشادرب  بلق  تلفغ  توسق و  و  ددرگ ، عفترم  روضح  عناوم  و  دوش ، قرخ  قح  دبع و  نیب  ياه  باجح  یقیقح ، رکذ  اب  يرآ 
هک تسا  نآ  هدـمع  یلو  ددرگ ، هدوشگ  وا  يور  هب  قح  تمحر  فطل و  باوبا  دوش و  زاب  کلاس  يور  هب  یلعا  توکلم  ياـهرد  و 

روضح اب  ُموُّیَق » ای  ُّیَح  ای   » كرابم مسا  صوصخ ، ادخ و  رکذ  لد ، ندومن  هدنز  يارب  .دشابن ...  هدرم  دشاب و  هدنز  رکذ  نآ  رد  بلق 
(1) .تسا بسانم  بلق 

ادخ دای  یگداوناخ  راثآ  . 2

هراشا

ادخ دای  یگداوناخ  راثآ  . 2

یعاـمتجا ياـه  تراـهم  شرورپ  تیـصخش و  ییافوکـش  دـشر و  هاـگیاپ  نیرت  یلـصا  هباـثم  هب  هک  تسا  یکچوک  هورگ  هداوناـخ ،
لباق شخب  دنک و  یم  افیا  يرشب  عماوج  دشر  تمالس و  رد  ار  شقن  نیرت  یساسا  هداوناخ ، .دیآ  یم  رامش  هب  ناناوجون  ناکدوک و 

نآ رد  ...و  اه  ناسنا  يریذپ  تیلوئسم  هعماج ، درف و  نایم  تالماعت  یعامتجا ، ياهراتفر  رولبت  تیـصخش ، يریگ  لکـش  زا  یهجوت 
.دوش یم  يراذگ  هیاپ 

يارب يرتسب  هک  ناسنا ، یعیبط  ياهزاین  هدننک  نیمأت  اهنت  هن  ار  نآ  درگن و  یم  راوتسا  سدقم و  يداینب  ناونع  هب  هداوناخ ، هب  مالـسا 
، یفطاع دشر  لقتنم و  رگید  یلسن  هب  یلـسن  زا  یعامتجا  یقالخا و  ياه  شزرا  نآ ، رد  هک  تسا  ییاضف  هداوناخ  .دناد  یم  یگدنب 
ظفح و يارب  هدرک و  تیامح  هداوناخ  داهن  زا  مالـسا ، نیبم  نید  هژیو  هب  یهلا ، ياه  نید  .دوش  یم  مهارف  دارفا  یعامتجا  یقالخا و 

.تسا لئاق  يرایسب  تیمها  نآ  ياهدرکراک  دوبهب 

ح 124 و 125. لهج ، لقع و  ثیدح  حرش  - 1
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ادـخ هب  رتشیب  هچ  ره  ناسنا  .تسا  زورما  ناـهج  رد  هداوناـخ  ناـیک  ظـفح  لـماع  نیرت  مهم  ینید ، نیزاوم  تیاـعر  ادـخ و  هب  رواـب 
يارب هناوتـشپ  نیرت  يوق  مالـسا ، نیبم  نید  .دش  دهاوخ  رادروخرب  يرت  نوزفا  یعامتجا  يدرف و  تینما  شمارآ و  زا  دوش ، کیدزن 

زین ادخ  دای  دـنک و  یم  نیمـضت  ار  هداوناخ  ماود  ماوق و  هنادـنمدرخ ، ياه  شور  نیناوق و  هئارا  اب  دـیآ و  یم  رامـش  هب  هداوناخ  داهن 
.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هصالخ  روط  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  هداوناخ  ياضعا  نیب  رد  یمهم  یتیبرت  راثآ 

دنسپان ياهراتفر  زا  هداوناخ  ياضعا  يرود  فلا )

دنسپان ياهراتفر  زا  هداوناخ  ياضعا  يرود  فلا )

.دنز یم  جوم  نآ  ياضعا  راتفر  رد  تقادص  یکاپ و  دش و  دهاوخن  یهارمگ  راچد  دراد ، هجوت  ادخ  هب  هک  يا  هداوناخ 

مارآ و دنام و  دهاوخ  رود  هب  دب  ياه  هثداح  دـنزگ  زا  دراد ، يا  هژیو  هاگیاج  یهلا ، رکذ  زامن و  هب  يدـنبیاپ  نآ  رد  هک  يا  هداوناخ 
یم اتکی  راگدرورپ  ربارب  رد  عوشخ ، عوضخ و  تیاهن  اب  راب ، جـنپ  يزور  هک  يا  هداوناخ  ياـضعا  .تفر  دـهاوخ  شیپ  هب  طاـشن  اـب 

، رورغ دننامه  يدنـسپان  ياهراتفر  زا  زین  شناگدنب  ربارب  رد  هک  ادخ ، ربارب  رد  اهنت  هن  دننک ، یم  ینتورف  یگدـنب و  راهظا  دنتـسیا و 
: دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  .درک  دهاوخ  زیهرپ  ...و  ییوگدب 

(1)  . ...ِْربِْکلا ِنَع  ًاْهیِْزنَت  َهالَّصلا  ِكرِّشلا و  َنِم  ًاریِهْطَت  َنامیْالا  ُهللا  َضَرَف 

.تسا هدرک  بجاو  ربک ، يدیلپ  زا  ندرک  هزیکاپ  يارب  ار  زامن  و  كرش ، تساجن  زا  ندرک  كاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ 

تمکح 252، هغالبلا ، جهن  - 1
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یقالخا ياه  شزرا  هب  يدنبیاپ  ب )

یقالخا ياه  شزرا  هب  يدنبیاپ  ب )

هب يدنبیاپ  ار ، هداوناخ  ماود  لماوع  زا  یکی  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  لامک  هداوناخ و  يراوتـسا  ياه  هار  مالـسا  سدقم  عرش 
.تسا هدرک  یفرعم  ناهانگ  اه و  شزغل  زا  هداوناخ  ياضعا  يرود  یقالخا و  ياه  شزرا 

هداوناخ يراوتـسا  یقالخا ، ياه  شزرا  هب  يدنبیاپ  جاودزا و  زا  يدنمتیاضر  نایم  دنویپ  هرابرد  قیقحت  رد  نارگـشهوژپ  زا  یهورگ 
(. گنیک 1978 لانیچروب 1957 و  چیروج 1978 ، ْنَْملُوب و  ماش ، ولپاک 1983 ،  ) .دنا هدرک  یـسررب  رهوش  نز و  ندوب  یبهذم  اب  ار 

ققحم ندوب  یبهذم  دنک و  یم  افیا  يرثؤم  مهم و  شقن  هداوناخ  يراوتـسا  رد  ندوب ، یبهذـم  هک  دـنا  هتفای  تسد  هجیتن  نیا  هب  اهنآ 
(1) .دنشاب دنبیاپ  یبهذم  ياهراتفر  ماجنا  هب  هکنیا  رگم  دوش ، یمن 

.تسا یهلا  رکذ  ادخ و  دای  زا  رترثؤم  هداوناخ ، ياضعا  یقالخا  ياه  شزرا  هب  يدنبیاپ  رد  یبهذم  راتفر  مادک  یتسار  هب 

يونعم طیحم  شیادیپ  ج )

يونعم طیحم  شیادیپ  ج )

هفیظو ماجنا  تدابع و  هب  لفاون ، ضیارف و  ماجنا  اب  نوگانوگ ، ياه  نامز  رد  دـنراد و  هجوت  ادـخ  دای  رکذ و  هب  هک  هداوناخ  ياضعا 
.دنروآ یم  دیدپ  هناخ  يارب  يونعم  ییاضف  دنتسه ، لوغشم 

اهنآ تظفاحم  يونعم و  روما  رد  هداوناخ  تیاده  زین ، دارفا  ياه  تیلوئسم  زا  .تساه  تدابع  هب  مامتها  مالسا ، مهم  ياه  شرافس  زا 
ْمُکَسُْفنَأ َو اُوق  : » دیامرف یم  هراب  نیارد  دنوادخ  .تسا  نآ  دنیاشوخان  ياهدمایپ  هانگ و  یهارمگ ، زا 

ص 138، چ 1 ، ، 1384 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یـشزومآ _  هسـسؤم  مق ، شیاین ، وترپ  رد  شمارآ  یهانپ ، دمحا  یلع  - 1
ش 9 و 10. راتفر ، هشیدنا و  هلجم  زا : لقن  هب 
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مدرم و نآ  تخوس  هک  یـشتآ  زا  ار  ناتناسک  ناتدوخ و  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ُهَراجِْحلا ؛ ُساّنلا َو  اَـهُدُوقَو  اًراـن  ْمُکیلْهَأ 
(6 میرحت : «. ) دینک ظفح  تساه ، گنس 

هب ار  دوخ  ناسک  و  اْهیَلَع ؛ ِْربَطْصا  ِهالّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو  : » دنک یم  شرافـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  دنوادخ 
(132 هط : «. ) شاب ابیکش  نآ  رب  دوخ  هد و  نامرف  زامن 

هدیدنـسپ و ياـهراک  تداـبع و  ماـجنا  هب  نآ  ياـضعا  قـیوشت  هار  زا  هناـخ ، يوـنعم  طـیحم  هـک  مـیرب  یم  یپ  تاـیاور  تاـیآ و  زا 
.دشاب ادخ  اب  دارفا  يونعم  دنویپ  هدنهد  ناشن  دیاب  هناخ  ياضف  .دوش  یم  ظفح  دنسپان  ياهراتفر  ماجنا  زا  يریگولج 

تیمیمص افص و  يرارقرب  د )

تیمیمص افص و  يرارقرب  د )

افص و دش و  دهاوخ  رادروخرب  بولطم  شیاسآ  شمارآ و  زا  دشاب ، هتفرگ  لکش  یمالسا  ياه  شزرا  ادخ و  دای  ساسارب  هناخ  رگا 
.دمآ دهاوخ  دیدپ  لماک  یگنهامه  لماعت و  يرکف ، مه  نآ  رد  هجیتن ، رد  دز و  دهاوخ  جوم  هناخ  رد  تیمیمص 

دنزاس و مهارف  تیمیمص  افص و  بسانم و  دنویپ  يارب  ار  هنیمز  هک  هدش  شرافـس  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  ره  هب  یمالـسا ، نوتم  رد 
.دنشاب تورم  ارادم و  لها  دننک و  يرود  بسانمان  ياهراتفر  زا  دنشوکب و  یفطاع  يداصتقا _  طیارش  نیمأت  رد  مادک ، ره 

ناـش هداوناـخ  ياـضعا  اـب  دنتـسه و  ادـخ  داـی  هب  هشیمه  اریز  دنتـسه ؛ دوخ  ناوریپ  يارب  يا  هتـسیاش  يوگلا  (ع ،) موصعم ناـیاوشیپ 
ترضح .دنا  یمیمص 
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، دـشاب رتـهب  شا  هداوناـخ  هب  وا  یکین  هک  یـسک  ِهِرُمُع ؛ یف  ُهللا  َداز  ِِهلْهَأـِب  ُهُِّرب  َنُسَح  ْنَـم  : » دـیامرف یم  هراـب  نـیارد  (ع ) قداـص ماـما 
(1) «. دهد یم  شیازفا  ار  شرمع  دنوادخ 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـنراد  تبحم  رگیدـکی  هب  تسا ، مکاح  ادـخ  دای  ینید و  ياه  شزرا  نآ  رد  هک  يا  هداوناخ  ياضعا 
هتـسناد رت  بوبحم  یبنلا ، دجـسم  رد  تداـبع  فاـکتعا و  زا  ار  نآ  ياـضعا  اـب  یلدـمه  یهارمه و  هداوناـخ و  نینچ  رد  روضح  هلآ 

: تسا

(2) .يِدِجْسَم ِیف  ِفاِکتِْعا  ْنِم  ُهللا  َیِلا  ُّبَحَا  ِِهلایِع  َْدنِع  ِءْرَْملا  ُسُولُج 

.تسا نم  دجسم  رد  فاکتعا  زا  رت  بوبحم  ادخ  هاگشیپ  رد  شا ، هداوناخ  دزن  رد  درم  نستشن 

تالکشم لح  رد  تکراشم  ه )_

تالکشم لح  رد  تکراشم  ه )_

.تسا لزنم  روما  هرادا  رد  يراکمه  ندناسر و  يرای  تالکشم و  لح  رد  هداوناخ  ياضعا  يراکمه  هداوناخ ، رد  مهم  روما  زا  یکی 
یم لیکشت  ار  یگدنز  ساسا  هداوناخ ، رد  رما  نیا  تسا و  هدش  يرایسب  دیکأت  يراکمه  نواعت و  لصا  رب  یمالـسا ، ياه  هزومآ  رد 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دهد 

(2 هدئام :  ) .يْوقّتلا ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  َو 

.دینک يراکمه  رگید  کی  اب  يراکزیهرپ  يراکوکین و  رد  و 

هجوت هک  تسا  هدش  شرافـس  رگیدکی  هب  نارـسمه ، هژیو  هب  هداوناخ ، ياضعا  ندناسر  يرای  نواعت و  زین  (ع ) ناموصعم نانخـس  رد 
رد مه ، هب  اهنآ 

ص 55. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 293. ج 15 ، نیقداصلا ، راثآ  شخب ، ناسحا  قداص  - 2
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.مینک یم  هراشا  نانآ ، نانخس  یخرب  هب  اجنیا  رد  .دبای  یم  شیازفا  يراکمه  يارب  هزیگنا  يریگ  لکش 

: دنک یم  شرافس  (ع ) یلع ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

شیاه بش  رد  زامن  اب  هزور  لاس  کی  تدابع  شندب ، ياهوم  دادعت  هب  ادخ  دنک ، کمک  هناخ  رد  شرـسمه  هب  هک  يدرم  یلع ! يا 
يا .دهد ...  یم  وا  هب  ار  (ع ) یـسیع و  (ع ) بوقعی و  (ع ) دوواد دننام  يروبـص  ناربمایپ  شاداپ  دـنوادخ  دـهد و  رارق  شاداپ  وا  يارب 

(1) .دهد وا  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دهاوخب  دنوادخ  هک  يدرم  ای  دیهش  ای  قیدص  رگم  هداوناخ ، هب  دنک  یمن  تمدخ  یلع !

نمؤم نادنزرف  تیبرت  و )

نمؤم نادنزرف  تیبرت  و )

يادـخ دای  یهلا و  رکذ  نآ  رد  هک  يا  هداوناخ  .تسا  نمؤم  نادـنزرف  تیبرت  هداوناخ ، رد  ادـخ  دای  یتیبرت  مهم  راـثآ  زا  رگید  یکی 
.درک دـنهاوخ  تیبرت  نمؤم  ینادـنزرف  دـندنبیاپ ، یهلا  ینید و  ياـه  شزرا  هب  راد و  نید  همه  نآ  ياـضعا  دـنز و  یم  جوم  گرزب 

ياـهراتفر یتـسه ، همه  ناـسنا و  یگدـنز  هب  رادـفده  اـنعماب و  شرگن  هناـگی و  يادـخ  هب  ناـمیا  زا  يرادروـخرب  اـب  يدارفا  نـینچ 
: دیامرف یم  هراب  نیارد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دنراد  يا  هدیدنسپ 

هدهع رد  اهنیا  .تشونرس  هب  هجوت  قالخا ، بیذهت  ینید ، تیبرت  یملع ، تیبرت  لزنم  ...دشاب  دالوا  تیبرت  هناخ  دیاب  امـش  ياه  هناخ 
.دنتسه فرشا  اهردام  دنتسه و  لوئسم  رتشیب  اهردام  .تسا  ناردام  هدهع  رد  تسا و  ناردپ 

ص 106. ج 101 ، راونالاراحب ، - 1
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(1) .تسا رتشیب  ردپ  ریثأت  زا  لافطا ، هیحور  رد  مه  ردام  ریثأت  .تسا  رتشیب  يردپ  تفارش  زا  يردام  تفارش 

: دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  ناشیا 

هب دینک  رونم  ار  ناتدوخ  نماد  دینک و  بذهم  ناتدوخ  ياه  نماد  رد  ار  ناتدوخ  ياه  هچب  هک  دهاوخ  یم  ار  انعم  نیا  امش  زا  مالسا 
(2) .تساهنآ تسد  هب  ناتدوخ  تکلمم  مالسا و  تاردقم  نیا  زا  دعب  دنمالسا و  نادنزرف  اهنیا  هک  یمالسا  ياه  هچب  نیا  رون 

: دومرف رگید  ییاج  رد  و 

تیبرت دیراد ، هچب  مادک  ره  .دشاب  ادـخ  يارب  ناتلامعا  دـشاب ، ادـخ  يارب  ناتمایق  .دـشاب  حـلاص  لامعا  ناتلامعا ، هک  دیـشاب  بظاوم 
(3) .دینکن یناطیش  تیبرت  دینکب ؛ یهلا  تیبرت  .دینک 

ادخ دای  یعامتجا  راثآ  . 3

هراشا

ادخ دای  یعامتجا  راثآ  . 3

هک فورعم  هلمج  نیا  دریگ و  یم  همـشچرس  ناسنا  تعیبط  زا  ییارگ ، هعماج  یعامتجا و  لـئاسم  هب  اـه  ناـسنا  هجوت  یلـصا  هزیگنا 
هب ار  ناسنا  حور  اوزنا ، يریگ و  هشوگ  .تسا  يا  هدش  هتخانـش  هلمج  ناسانـش  هعماج  زا  یلیخ  نایم  رد  تسا ، ْعبَّطلِاب » ِینَدَم   » ناسنا

، هدمآ لمع  هب  ایند  كرات  دارفا  هرابرد  هک  یتاعلاطم  ناسانـش ، هعماج  هتفگ  هب  .دیآ  یم  رامـش  هب  يرامیب  یعون  درازآ و  یم  تدش 
رثا يریگ ، هشوگ  اوزنا و  دهد  یم  ناشن 

صص 282 و 283. ج 6 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 137. ج 6 ، رون ، هفیحص  - 2

ص 62. ج 5 ، رون ، هفیحص  - 3
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(1) .دنوش یم  مهوت  يدیماان و  یگدرسفا ، راچد  ریگ ، هشوگ  دارفا  دراد و  حور  يارب  يدب 

ارجا ار  نآ  دیاب  هعماج  دارفا  هک  دنا  هدرک  میظنت  ار  یتاررقم  نادنمشیدنا ، نآ ، زا  رتهب  يرادرب  هرهب  هعماج و  نتشاد  هگن  ملاس  يارب 
، یمالسا هعماج  ظفح  يارب  ار  نیناوق  نیرت  لماک  دراد و  هجوت  مهم  رما  نیا  هب  زین  مالسا  سدقم  نید  هژیو  هب  ینامسآ ، نایدا  .دننک 

.تسا هدرک  غالبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ناربمایپ  متاخ  هلیسو  هب 

ناش یعامتجا  فیاظو  هب  سیلپ  ای  نارگید  شنزرـس  سرت  زا  اهنت  هتـسد  کی  دـنا : هتـسد  ود  یعامتجا  فیاـظو  نیا  لاـبق  رد  مدرم 
تاکرب راثآ و  هب  همدـقم ، نیا  اب  .دـننک  یم  لمع  دوخ  ینید  فیاظو  هب  دـنراد و  تیلوئـسم  ساسحا  رگید  هتـسد  دـننک ؛ یم  لـمع 

: زا دنترابع  راثآ  نیا  زا  یخرب  .میزادرپ  یم  ادخ  دای  یعامتجا 

یعامتجا فیاظو  لابق  رد  تیلوئسم  ساسحا  فلا )

یعامتجا فیاظو  لابق  رد  تیلوئسم  ساسحا  فلا )

یعامتجا فیاظو  دنهد ، یم  ماجنا  قیقد  روط  هب  ار  دوخ  یگداوناخ  يدرف و  فیاظو  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب ، ادخ  دای  هب  هک  يدارفا 
: میرامش یمرب  ار  دارفا  نیا  ياه  یگژیو  یخرب  .دننک  یم  لمع  فیاظو  نیا  هب  دنناد و  یم  یعرش  يا  هفیظو  ار  شیوخ 

ص 461. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يزاریش ، مراکم  رصان  - 1
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.دنناد یم  یعرش  مارح  ار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  دننک و  یم  تیاعر  لماک  روط  هب  ار  نارگید  قوقح  کی _ 

.دوش مامت  ناشنایز  هب  رگا  یتح  دنرادیاپ ، ینید  یعامتجا و  ياه  شزرا  قح و  زا  عافد  رد  ود _ 

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نوچ  دنناد ؛ یم  دوخ  هفیظو  ار  نارگید  يارب  یهاوخریخ  دنپ و  هس _ 

نید و ناماما  ربمایپ ، ادـخ ، هب  یهاوخریخ  دومرف : یـسک ؟ هچ  هب  یهاوخریخ  دـنتفگ : .یهاوخریخ  تحیـصن و  زا  تسا  ترابع  نید 
(1) .ناناملسم تعامج 

هدش تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  نوچ  دنـشوک ؛ یم  شیوخ  ناوت  دح  رد  مدرم ، یگدنز  عضو  دوبهب  تالکـشم و  لح  يارب  راهچ _ 
: تسا

(2) .ْمِهِِجئاوَح ِیف  ْمُهاعْسَا  ْمِِهب َو  ْمُهُفَْطلَا  َیِلا  ْمُهَّبَحَاَف  ِیلایِع  ُْقلَخلا  َّلَجَوَّزَع : ُهللا  َلاق 

عفر يارب  دشاب و  رت  نابرهم  مدرم  هب  هک  تسا  یسک  نم  دزن  نانآ  نیرت  بوبحم  .دنتـسه  نم  هلئاع  مدرم  همه  هدومرف  یلاعتم  يادخ 
.دشوکب رتشیب  نانآ  ياه  زاین 

.دننک یم  يرود  ییورود  قافن و  زا  دنراد و  تقادص  مدرم  اب  راتفر  رد  جنپ _ 

(ع) رقاب ماما  .دـنناسرن  ناـیز  مدرم  هب  دنـشوک  یم  دـننک ، کـمک  دـنناوتن  رگا  دـنناسرب و  ریخ  مدرم  هب  دنـشوک  یم  هشیمه  شش _ 
: دیامرف یم  هراب  نیارد 

ح 7. ص 382 ، فورعم ، لعف  باوبا  زا  باب 35  ج16 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 7. ص 367 ، باب 27 ، ج16 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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(1) «. دنشاب هدوسآ  شنابز  تسد و  زا  رگید  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  هدی ؛ ِِهناِسل َو  ْنِم  َنُوِملْسُْملا  َِملَس  ْنَم  ُِملْسُْملا  »

: دیامرف یم  هک  میرک  نآرق  روتسد  زا  يوریپ  هب  تفه _ 

(2 هدئام :   ) .ِناوْدُْعلا ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  َو 

.دینکن يراکمه  يدعت  هانگ و  هار  رد  زگره )  ) دینک و نواعت  مه  اب  يراکزیهرپ  یکین و  هار  رد  هراومه )  ) و

دنناد و یم  مّدقم  شیوخ  لکشم  لح  رب  ار  نارگید  لکـشم  لح  یهاگ  یتح  .دننک  یم  کمک  دوخ  عون  مه  هب  کین ، ياهراک  رد 
، دنراد یم  مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  و  ٌهَصاصَخ ؛ ْمِِهب  َناک  َْول  ْمِهِسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  : » دنشاب هدرک  لمع  هیآ  نیا  هب  ات  دننک  یم  راثیا 

(9 رشح : «. ) دنشاب دنمزاین  رایسب  ناشدوخ  دنچ  ره 

هعماج زا  الب  عفد  ب )

هعماج زا  الب  عفد  ب )

نیا رد  .دوب  دـنهاوخ  ناما  رد  اه ، يراتفرگ  اـهالب و  زا  يرایـسب  زا  هک  تسا  نیا  ادـخ ، داـی  یعاـمتجا  یتیبرت و  راـثآ  زا  رگید  یکی 
: دنک یم  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  .مینک  یم  هراشا  اهنآ  زا  دروم  کی  هب  هک  دراد  دوجو  يرایسب  ياه  تیاور  هنیمز 

ات یکیدزن  نم  هب  اـیآ  درک : ضرع  یلاـعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  (ع ) یـسوم ترـضح  تسا : هدـش  هتـشون  هدـشن  فیرحت  تاروت  رد 
هرابود .دنک  دای  ارم  هک  متسه  یسک  نیشن  مه  نم  یـسوم ! يا  دمآ : باوج  منک ؟ ادن  ار  وت  دنلب  يادص  اب  ات  يرود  ای  منک  تاجانم 

؟ دریگ رارق  وت  هانپ  رد  دناوت  یم  یسک  هچ  تسین ، وت  هاگهانپ  زج  یهانپ  هک  يزور  رد  درک : لاؤس 

اب نم  رطاخ  هب  .منک  یم  دای  ار  اهنآ  مه  نم  دـننک و  یم  دای  ارم  هک  دـنریگ ) یم  رارق  نم  هاـنپ  رد  یناـسک  تماـیق  رد  : ) دومرف ادـخ 
یتسود رگیدکی 

ح 12. ص 133 ، هتمالع ، نمؤملا و  باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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یم دای  ار  ناشیا  مناسرب ، يدب  الب و  نیمز  لها  هب  مهاوخب  هاگره  هک  دنتـسه  يدارفا  نانآ  .مراد  تسود  ار  اهنآ  مه  نم  دننک و  یم 
.منک (1) یم  عفد  نیمز  لها  زا  ار  الب  نآ  اهنآ ، رطاخ  هب  منک و 

ْمُْهنَع ُْتعَفَدَـف  ْمُُهتْرَکَذ  ٍءوُِسب  ِضْرَْألا  َلْهَا  َبیـُصا  ْنَا  ُتْدَرَا  اِذا  َنیذَّلا  َِکئلواَف  ْمُهَّبَحَاَـف  ِّیف  َنّوباـحَتی  ْمُهُرُکْذاَـف َو  ینَنوُرُکْذـی  َنیذَّلَا 
(2) .مِِهب

نآ تکرب ، هب  دنک و  دای  ار  ام  زین  ادخ  ات  مینک  دای  ار  ادخ  هشیمه  میشوکب  دیاب  هک  تسا  نیا  میریگ ، یم  ثیدح  نیا  زا  هک  یـسرد 
مارتـحا اـهنآ  هب  میرادـب و  تسود  ار  رکذ  لـها  دـیاب  میا ، هدیـسرن  هجرد  نیا  هـب  مـه  رگا  .دزاـس  رود  هعماـج  زا  ار  اـهالب  دـنوادخ 

.دراد یتیبرت  مهم  رثا  بلطم  نیا  هب  هجوت  .دوش  یم  رود  ام  هعماجزا  الب  نانآ ، دوجو  تکرب  هب  نوچ  میراذگب ؛

یهلا دادما  يرای و  ج )

یهلا دادما  يرای و  ج )

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  تسا ، گرزب  دنوادخ  يرای  بلج  ادـخ ، دای  تاکرب  راثآ و  زا  رگید  یکی 
: تسا هدش  تیاور 

(3) .ُهَرُْصنی ْنَا  ِهللا  یَلَع  ٌّقَحَو  ِهِّلل ، َِفنَأ  ْدَقَف  ِهللا ، َناْحبُس  ُْدبَْعلا  َلاَق  اذإ 

يادـخ .تسا  هدرک  نایب  وا  لـباقم  رد  ار  دوخ  ندوب  عیطم  تلذ و  ادـخ و  تمظع  عقاو  رد  هللا ، ناحبـس  دـیوگب : ادـخ  هدـنب  هاـگره 
.دنک يرای  ار  وا  دناد  یم  مزال  دوخ  رب  نابرهم 

ادخ ترـصن  دروم  هلئـسم  هک  يدراوم  رد  هکلب  تسین ، رکاذ  هدنب  ادـخ و  هدـننکدای  دوخ  هب  رـصحنم  گرزب ، راگدرورپ  يرای  هتبلا 
.دنوش یم  دنم  هرهب  نآ  تاکرب  راثآ و  زا  هعماج  دارفا  نانمؤم و  همه  دشاب ، یعامتجا  هلئسم  کی 

صص 497 و 498. ج 2 ، یفاک ، - 1
ح 4. ص 496 ، سلجم ، ِّلک  یف  ِهللا  ِرکِذ  ْنِم  ّبحی  ام  باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ح 4. ص 183 ، باب 29 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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هللا یلص  مالسا  ربمایپ  هب  ای  درک  كاله  قرغ و  ار  ناینوعرف  نوعرف و  يرای و  ار  (ع ) یسوم ترـضح  اناوت  يادخ  یتقو  هنومن ، يارب 
يارحص رد  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  رد  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  ای  دناسر  يرای  ...و  بازحا  ردب ، گنج  رد  هلآ  هیلع و 

.دندش دنم  هرهب  یهلا  یبیغ  ياه  دادما  نیا  تاکرب و  زا  هعماج  دارفا  نانمؤم و  همه  درک ، کمک  ...و  سبط 

یهلا ياه  دادما  عاونا  د )

یهلا ياه  دادما  عاونا  د )

ار رکاذ  نمؤم و  هدـنب  دـنک و  یم  هولج  یتروص  هب  ییارجام  ره  رد  هکلب  تسین ، لکـش  کی  هب  هشیمه  شیاهدادـما ، ادـخ و  يراـی 
.دنک یم  دوبان  ار  شنانمشد  دهد و  یم  تاجن 

رد شتآ ، ندـش  ناتـسلگ  لکـش  هب  ینامز  (ع ؛) حون ترـضح  نامز  نافوت  دـننام  دـنک ، یم  هولج  نافوت  تروص  هب  هاگ  ادـخ  يرای 
، لیف باحصا  يارجام  رد  ناگدنرپ  ندمآ  اب  هاگ  ردب ، گنج  رد  ناگتشرف  ندمآ  دورف  اب  هاگ  (ع ،) میهاربا ترـضح  يربمایپ  نارود 

.سبط يارحص  يارجام  بازحا و  گنج  رد  دنت  يداب  شزو  اب  ینامز  و 

ادخ دای  يورخا  راثآ  . 4

هراشا

ادخ دای  يورخا  راثآ  . 4

، يورخا راثآ  زا  ام  روظنم  هتبلا  .مینک  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  زین  يرایـسب  يورخا  راثآ  يویند ، راثآ  رب  نوزفا  ادخ ، دای 
.دوش یم  زین  گرم  هظحل  هب  طوبرم  راثآ  لماش  هکلب  تسین ، گرم  زا  سپ  هب  طوبرم  راثآ  اهنت 

هقعاص اب  گرم  زا  ییاهر  فلا )

هقعاص اب  گرم  زا  ییاهر  فلا )

.دوش یمن  هقعاص  راتفرگ  تسادخ ، دای  هب  هک  يا  هظحل  رد  رکاذ  هک  تسا  نیا  ادخ  دای  رکذ و  ياه  هدیاف  زا  یکی 
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.دراد هقعاص » زا  فوخ  ماگنه  هب  نآرق  تئارق  ادـخ و  رکذ  بابحتـسا   » مان هب  یباب  هعیـشلا  لئاسو  رد  یلماع ، ّرح  خیـش  هراب ، نیارد 
.مینک یم  هراشا  نآ  ثیدح  ود  هب  هک  دنک  یم  نایب  ثیدح  جنپ  باب ، نیا  رد  ناشیا 

: دومرف خساپ  رد  مدیسرپ ، نمؤم  گرم  هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ریصبوبا 

(1) .َّلَجَوَّزَع ِهِّلل  ًارِکاذ  ُبیُِصت  ِهَقِعاّْصلِاب َو ال  ُتوُمی  َو  ُْعبَّسلِاب ، ِیلَْتبی  َو  ِمْدَْهلِاب ، ُتوُمی  َو  ًاَقَرَغ ، ُتوُمی  ٍهَتیِم ، ِّلُِکب  ُنِموُْملا  ُتوُمی 

لوغشم هک  یسک  یلو  هقعاص ، اب  هدنرد و  ناویح  هلیـسو  هب  ندنام ، راوآ  ریز  ندش ، قرغ  اب  دور : یم  ایند  زا  گرم  عون  ره  اب  نمؤم 
.دوش یمن  هقعاص  راتفرگ  رکذ  لاح  رد  دشاب ، ادخ  رکذ 

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  رگید  تیاور  رد 

.َّلَجَوَّزَع (2) َهللا  ُرُکْذی  َوُه  ُهُذُْخاَت َو  َهَقِعاّصلا ال  ّاِلا  ًهَتیِم  ِّلُِکب  ُنِموُْملا  ُتوُمی 

.دریگ یمن  ار  وا  هقعاص  دشاب ، ادخ  رکذ  هب  لوغشم  نمؤم  هک  یلاحرد  هقعاص ، زج  دریم  یم  یگرم  عون  ره  اب  نمؤم 

.دور یمن  ایند  زا  هقعاص  اب  رکذ ، لاح  رد  هک  تسا  نیا  ادخ ، هدننکدای  هب  یهلا  فاطلا  زا  یکی  هک  میرب  یم  یپ  اه  ثیدح  نیا  زا 

گرم تارکس  یگنشت  زا  ییاهر  ب )

گرم تارکس  یگنشت  زا  ییاهر  ب )

هب یهاگرذـگ  هکارچ  دراد ؛ يرگید  هرهچ  یمالـسا  ینیب  ناـهج  رد  گرم  یلو  تسا ، روآ  تـشحو  مدرم ، زا  يرایـسب  يارب  گرم 
جیگ تشحو  يراوشد و  اب  گرم  هک  میبای  یمرد  نآرق  تایآ  زا  .دیآ  یم  رامـش  هب  هرابود  يدلوت  تقیقح  رد  تسا و  رگید  ناهج 

: دیامرف یم  اتکی  راگدرورپ  .تسا  هارمه  يا  هدننک 

ح 3. ص 161 ، باب 9 ، رکذلا ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

ح 1. ص 161 ، باب 9 ، رکذلا ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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یم نآ  زا  هک  تسا  نامه  نیا  دیـسر ؛ رد  یتسار  هب  گرم ، تارکـس  و  دـیَِحت ؛ ُْهنِم  َْتنُکاـم  َکـِلذ  ِّقَْحلاـِب  ِتْوَْملا  ُهَرْکَـس  ْتَءاـجَو  »
(19 ق : !« ) یتخیرگ

یم (ع ) یلع ناـنمؤمریما ، هک  ناـنچ  دـنک ، یم  فعاـضم  ار  نآ  تدـش  هک  دوش  یم  هارمه  يرگید  روما  اـب  گرم  تارکـس  یهاـگ 
موجه ناتـسرپایند  هب  ایند ، نداد  تسد  زا  ترـسح  ندنک و  ناج  یتخـس  ِتْوَْفلا ؛ ُهَرْـسَحَو  ِتوملا ، ُهَرْکَـس  ْمِهیَلَع  ْتَعَمَتِْجا  : » دـیامرف

(1) «. دروآ

یلو دهد ، یم  خر  دارفا  یخرب  يارب  هک  تسا  يدـیدش  یگنـشت  دـهد ، یم  شیازفا  ار  گرم  تارکـس  تدـش  هک  یلماوع  هلمج  زا 
ُّلُک : » میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  .دوب  دنهاوخ  ناما  رد  یگنشت  نیا  زا  ادخ  ناگدننکدای  رکذ و  لها 

(2) «. ادخ رکاذ  زج  دنریم ، یم  یگنشت  شطع و  تلاح  اب  مدرم  همه  ِهللا ؛ َرِکاذ  ّاِلا  َناشْطَع  ُتوُمی  ٍدَحَا 

زامن یبلق ، یظفل و  رکذ  گرزب  قادـصم  نوچ  تفای ؛ دـنهاوخ  تاجن  گرم  لاح  رد  یگنـشت  زا  دنتـسه ، ادـخ  داـی  هب  هک  یناـسک 
یکی ...دوش و  یم  راتفرگ  الب  هدزاود  هب  درامشب ، کبس  ار  زامن  هک  یـسک  : » تسا هدمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  .تسا 

(3) «. دور یم  ایند  زا  هنشت  ندرم  لاح  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا 

، دنک تقد  نآ  ماجنا  رد  دوش و  لئاق  تیمها  تسا _  رکذ  نشور  قادصم  هک  زامن _  يارب  هک  یـسک  تسا : نیا  تیاور  نیا  موهفم 
هاگآان دارفا  .دوب  دهاوخ  ناما  رد  گرم ) تارکس  لاح  رد  یگنشت   ) گرزب يراتفرگ  نیا  زا 

هبطخ 109. هغالبلا ، جهن  - 1
ح 6377. ص 413 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 254. یفحص ، تاراشتنا  مق ، هیددعلا ، ظعاوملا  ینیکشم ، یلع  - 3
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رد ایند  بآ  هک  یلاحرد  دـنزیر ، یم  بآ  صخـش  ناهد  رد  لاح ، نآ  رد  دوش و  یم  عفر  ایند  بآ  اب  یگنـشت  نیا  دـننک  یم  نامگ 
.دوش یم  مه  تیذا  رضتحم  درف  هکلب  تسین ، دیفم  اهنت  هن  ساسح ، هظحل  نآ 

توملا کلم  ینابرهم  لماع  ج )

توملا کلم  ینابرهم  لماع  ج )

نانآ اب  ینابرهم  تبحم و  اب  زامن ، رکذ و  لها  دارفا  حور  ضبق  ماگنه  گرم ، هتـشرف  هک  تسا  نیا  زامن  هژیو  هب  رکذ ، راـثآ  هلمج  زا 
: تسا هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  .دنک  یم  دروخرب 

ضبق ماگنه  سپ  .دنک ) یم  ییاسانش  ار  نارازگزامن  و   ) درگن یم  مدرم  هب  توملا  کلم  زامن ، تاقوا  رد  راب  جنپ  زور ، هنابش  ره  رد 
ار نیتداهش  توملا  کلم  دوخ  تسا ، هداد  ماجنا  تقو  رد  هتشاد و  تبظاوم  زامن  هب  هک  تسا  یناسک  زا  رضتحم  صخـش  رگا  حور ،

(1) .دنادرگ یم  رود  وا  زا  ار  ناطیش  دنک و  یم  نیقلت  وا  هب 

رود يرگید  نیتداهـش و  نیقلت  یکی  تسا : هدـش  نایب  زامن ، رکذ و  لها  هب  توملا  کـلم  یناـبرهم  راـثآ  زا  رثا  ود  ثیدـح ، نیا  رد 
.دنک یم  تیلاعف  رضتحم  نامیا  نید و  ندرکدوبان  يارب  راضتحا ، ساسح  هظحل  رد  هک  ناطیش  ندرک 

ربق ياه  یتخس  زا  تاجن  ییاهر و  د )

ربق ياه  یتخس  زا  تاجن  ییاهر و  د )

نیا زا  ییاهر  يارب  .تسا  هارمه  ...و  راشف  تشحو ، نوچ  ییاه  يراوشد  اب  هک  تسا  ربق  ملاع  ناسنا ، يارب  تخـس  لـحارم  زا  یکی 
دای رکذ و  اب  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دوش  یم  هدـید  (ع ) موصعم نایاوشیپ  نانخـس  رد  ییاه  ییامنهار  اهنآ ، زا  یخرب  ای  تالکـشم 

.مینک یم  هراشا  دراد ، دنویپ  ادخ 

: دیامرف یم  بش  زامن  هب  شرافس  زا  سپ  یثیدح  رد  (ع ) اضر ماما  کی _ 

صص 169 و 170. ج 6 ، راونالاراحب ، کن : - 1
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، دنک رافغتسا  هبترم  داتفه  نآ  تونق  رد  دناوخب و  رتو  زامن  تعکر  کی  عفـش و  زامن  تعکر  ود  بش ، زامن  تعکر  تشه  سک  ره 
(1) .ددرگ یم  خارف  شا  یناگدنز  ینالوط و  شرمع  و  دبای ، یم  تاجن  خزود  شتآ  ربق و  باذع  زا 

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ود _ 

: دیوگب راب  هد  زور  ره  سک  ره 

شتاجن ربق  راشف  گرم و  یتخـس  زا  دزرمآ و  یم  ار  وا  هانگ  رازه  راهچ  نابرهم  يادخ  رخآ ، ات  ...ُهللا » ّاِلا  َهِلا  ٍلْوَه ال  ِّلُِکل  ُتْدَدَـعَا  »
(2) .دهد یم 

زا دناوخب ، ار  ُرثاکَْتلا » ُمُکیْهلَا   » هروس باوخ ، ماگنه  سک  ره  : » دـیامرف یم  رگید  ییاج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هس _ 
«. دنام یم  ناما  رد  ربق  ياه  یتخس 

یم نمیا  ربق  راشف  زا  دـناوخب ، ار  ءاـسن »  » هروس هعمج ، ره  سک  ره  : » تسا هدـش  تیاور  (ع ) یلع ناـنمومریما ، زا  نینچمه  راـهچ _ 
(3) «. دوش

ربق راشف  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب ، هلفان  ای  بجاو  زامن  رد  ار  ْمَلَقلا »  » هروس سک  ره  : » تسه تیاور  زین  (ع ) قداـص ماـما  زا  جـنپ _ 
(4) «. دهد یم  هانپ 

تارشح زا  شربق  رد  ار  وا  دنوادخ  دزرو ، تموادم  فُرْخُز »  » هروس تئارق  هب  سک  ره  : » تسا هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد  شش _ 
(5) «. دنادرگ نمیا  ربق  راشف  زا  نیمز و 

ياهرکذ یخرب  نتفگ  ای  نآرق  ياه  هروس  یخرب  تئارق  ای  زامن  تروص  هب  ادخ  دای  رکذ و  هک  میرب  یم  یپ  ثیداحا  نیا  عومجم  زا 
.دشاب هارمه  یبلق  هجوت  اب  رکذ  هکنیا  طرش  هب  هتبلا  تسا ؛ راذگرثا  رگید  ياه  یتخس  ربق و  راشف  زا  ییاهر  يارب  یظفل ،

باوث شیازفا  هانگ و  شزرمآ  ه )_

باوث شیازفا  هانگ و  شزرمآ  ه )_

ص 194. ج 7 ، چ 2 ، ق ، 1416 ه . _ هوسالاراد ، ناریا ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 1

ص 194. ج 7 ، چ 2 ، ق ، 1416 ه . _ هوسالاراد ، ناریا ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 2

ص 195. ج 7 ، چ 2 ، ق ، 1416 ه . _ هوسالاراد ، ناریا ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 3

ص 195. ج 7 ، چ 2 ، ق ، 1416 ه . _ هوسالاراد ، ناریا ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 4

ص 195. ج 7 ، چ 2 ، ق ، 1416 ه . _ هوسالاراد ، ناریا ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  - 5
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  زا  .دـبای  شیازفا  وا  حـلاص  لامعا  شاداپ  دوش و  هدیـشخب  رکاذ  ناهانگ  دوش  یم  ببـس  ادـخ  داـی 
: تسا هدش  تیاور 

(1) .ًاعیمَج ْمَُکل  ْتَرِفُغ  ٍتانَسَح و  ْمُِکتائیَس  َْتلُِّدب  ْدَقَف  اُومُوق  ِءامَّسلا : َنِم  ٍدانُم  ْمُهادان  ّاِلا  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َنوُرُکْذی  ٌمْوَق  َسَلَج  ام 

یگمه دش و  تانسح  هب  لیدبت  ناتناهانگ  دیزیخرب ، دنک : یم  ادن  نامسآ  زا  یی  يدانم  دننک ، دای  ار  ادخ  یـسلجم  رد  یتعامج  رگا 
.دیدش هدیزرمآ 

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ْرُطَْخت َْمل  ًهَرِفْغَم  ِهَمایِْقلا  َمْوی  َُهل  ُهللا  ُرِفْغی  ٍهَنَـسَح َو  َْفلَا  َُهل  ُهللا  َبَتَک  ِهیفاِمب ، ْمِِهلُغُـش  ِساّنلا َو  ِهَْلفَغ  َدـْنِع  ًاِصلُْخم  ِقوُّسلا  ِیف  َهللا  َرَکَذ  ْنَم 
(2) .ٍرََشب ِْبلَق  یلَع 

هنـسح رازه  نابرهم  يادخ  دنک ، دای  هناصلاخ  ار  ادخ  رازاب ، هب  طوبرم  روما  هب  ناشلاغتـشا  مدرم و  تلفغ  ماگنه  رازاب  رد  هک  یـسک 
.تسا هدرکن  روطخ  یسک  بلق  هب  هک  دزرمآ  یم  يا  هنوگ  هب  ار  وا  دسیون و  یم  وا  يارب 

لامعا نازیم  ینیگنس  و )

لامعا نازیم  ینیگنس  و )

، دـشاب نیگنـس  شلامعا  نازیم  سکره  .دـننک  یم  نزو  تمایق  رد  ار  اه  ناـسنا  لاـمعا  هک  میرب  یم  یپ  هتکن  نیا  هب  نآرق  تاـیآ  زا 
، نآ اب  لامعا  شجنـس  یگنوگچ  نازیم و  تقیقح  (3) .دوب دهاوخ  منهج  لها  دـشاب ، کبـس  شلامعا  نازیم  سک  ره  تشهب و  لها 

.دراد رثا  نآ  ینیگنس  رد  حلاص  لامعا  تسرد و  ياهرواب  هک  میناد  یم  ردق  نیمه  یلو  تسین ، شور  یلیخ  ام  يارب 

ح 4. ص 153 ، باب 3 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 1. ص 166 ، باب 13 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 6445 ؛ ص 424 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 2

6 و9. هعراق : ، 47 ءایبنا : فارعا 8 و 9 ، هروس  کن : - 3
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نوچمه ییاهرکذ  نتفگ  دوش ، یم  لامعا  نازیم  ینیگنـس  ببـس  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  میباـی ، یمرد  زین  نید  ناـیاوشیپ  تاـیاور  زا 
: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا   (1) .تسا دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هعبرا و  تاحیبست 

(2) .ِِهتانَسَح اِهب  َلِْقُثا  یّتَح  یَلَع  َهالَّصلِاب  ُْتئِج  ِِهتانَسَح  یلَع  ُُهتائیَس  ْتَلُقَث  ْنَمَف  ِهَمایِْقلا ، َمْوی  ِنازیْملا  َْدنِع  اَنَا 

، تسا هداتسرف  نم  رب  ایند  رد  هک  ار  ییاه  تاولص  دشاب ، شباوث  زا  رت  نیگنـس  شهانگ  یـسک  رگا  متـسه ، نازیم  دزن  تمایق  رد  نم 
.منک یم  نیگنس  ار  وا  ياه  باوث  نآ ، اب  مروآ و  یم 

خزود زا  ییاهر  ز )

خزود زا  ییاهر  ز )

هدـش هدامآ  ناراکهانگ  يارب  تسا ، یناحور  ینامـسج و  نوگانوگ  ياه  باذـع  رب  لمتـشم  یهلا و  بضغ  رهق و  نوناک  هک  خزود 
.تسا

مالـسا ربمایپ  زا  (ع ،) قداص ماما  .تسا  هدـش  یفرعم  ادـخ  دای  رکذ و  خزود ، زا  ییاهر  لـئاسو  زا  یکی  (ع ) ناـموصعم ثیداـحا  رد 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(3) .ِقافِّنلا َنِم  ٌهَءاَرب  ِراّنلا َو  َنِم  ٌهءاَرب  ِناتَءاَرب  َُهل  ْتَِبتُک  ًاریثَک  َهللا  َرَکَذ  ْنَم  َو  ُهللا ، ُهَّبَحَا  ِهللا  َرْکِذ  َرَثْکَا  ْنَم 

: دوش یم  هتـشون  وا  يارب  تئارب  عون  ود  دـنک ، دای  رتشیب  ار  ادـخ  سک  ره  دراد و  شتـسود  ادـخ  دـنک ، داـی  رتشیب  ار  ادـخ  سک  ره 
.قافن زا  تئارب  خزود و  شتآ  زا  تئارب 

: تسا هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ح 1 و 11. ص 192 ، باب 34 ، ح 1 و  ص 185 ، باب 31 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : - 1
ح 11. ص 195 ، باب 34 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ح 1. ص 154 ، باب 5 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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ادـخ لوسر  يا  دـندرک : ضرع  .دـینک » مهارف  ناتدوخ  يارب  ییاـهرپس  : » دومرف دوخ  باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
شتآ ربارب  رد  هکلب  هن ، : » دوـمرف تسا ؟ هدـنکفا  هیاـس  اـم  رب  هدرک و  هطاـحا  ار  اـم  هک  ینمـشد  ربارب  رد  اـیآ  هـلآ !  هـیلع و  هللا  یلص 

(1) «. ْرَبْکَا ُهللا  ُهللاّاِلا َو  َهِلاال  ُدْمَْحلا ِهللا َو  ِهللا َو  َناْحبُس  : » دییوگب دومرف : تسیچ ؟ خزود  شتآ  رپس  دنتفگ : .خزود »

تشهب هب  دورو  ح )

تشهب هب  دورو  ح )

تیاور رد  .تسا  هدـش  هدامآ  نانمؤم  شاداپ  يارب  يونعم ، يدام و  ياه  تمعن  عاونا  ياراد  تسا و  یهلا  تمحر  نوناک  هک  تشهب 
.تسادخ دای  رکذ و  تشهب ، هب  دورو  لئاسو  زا  یکی  یمالسا ، ياه 

رد ار  وا  ادخ  دـنک ، دای  رتشیب  ار  ادـخ  سک  ره  ِهتَّنَج ؛ ِیف  ُهللا  ُهَّلَظَا  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َرْکِذ  َرَثْکَا  ْنَم  : » تسا هدـش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا 
(2) «. دهد یم  رارق  شدوخ  تشهب  هیاس 

» ترابع رد  .دشاب  تشهب  رد  میحر  نامحر و  يادخ  هژیو  تمحر  هیاس  هب  دورو  تشهب و  هب  دورو  زا  هیانک  دـیاش  ُهللا » ُهَّلَظَا   » ترابع
رکذ لها  يارب  تیاور  نیا  رد  هک  یتشهب  دوش ؛ یم  هدافتـسا  تسا ، هللا »  » شعجرم هک  يریمـض  هب  ِهَّنَج »  » ندـش هفاضا  زا  ِهتَّنَج ،» ِیف 

.دراد قرف  رگید  ياه  تشهب  اب  تسادخ و  هژیو  تشهب  تسا ، هدش  هداد  هدعو 

و ُهللاّاِلا » َهِلاال  رکذ «  نتفگ  تشهب ، ياهب  ْرَبْکا ؛ ُهللا  ُهللاّاِلا َو  َهِلاال  ِهَّنْجلا  ُنَمَث  : » تسا هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
(3) .تسا رَبْکَا » ُهللاَا   » رکذ

ح 4. ص 186 ، باب 31 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 6. ص 156 ، باب 5 ، رکذ ، باب  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ح 2. ص 190 ، باب 32 ، رکذ ، باب  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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تشهب ندرک  دابآ  ط )

تشهب ندرک  دابآ  ط )

هک هنوگ  نامه  .تسا  رکذ  هلیسو  هب  نآ  يدابآ  دراد و  دوجو  یلاخ  نیمز  تشهب  رد  هک  میرب ، یم  یپ  اه  تیاور  یخرب  نومضم  زا 
نانخـس رد  .يزاـس  ناـمتخاس  اـب  اـی  يراـک  تخرد  يزرواـشک و  اـب  اـی  دـننک : یم  داـبآ  هنوـگود  هـب  ار  نـیمز  مـینیب ، یم  اـیند  رد 

: تسا هدمآ  (ع ) موصعم نایاوشیپ  زا  یثیدح  رد  .تسا  هدش  یفرعم  ادخ  رکذ  تشهب ، رد  يدابآ  عون  ود  ره  هلیسو  زین  (ع ) ناموصعم

يراک تخرد  هب  عورش  زین  ناگتـشرف  دنک ، یم  رکذ  هب  عورـش  یـصخش  هک  یماگنه  .دراد  دوجو  دابآریغ  ییاه  تمـسق  تشهب  رد 
(1) .درک لیطعت  ار  نتفگ  رکذ  ام  بحاص  دنیوگ  یم  دننک و  یم  لیطعت  یهاگ  دننک و  یم 

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

هرقن ـالط و  زا  ییاـه  تشخ  اـب  هک  مدـید  ار  ناگتـشرف  تسا و  هدـشن  داـبآ  نآ  زا  ییاـه  تمـسق  مدـید  متفر ، تشهب  هـب  جارعم  رد 
ام دنتفگ : مدیـسرپ ، ناشدوخ  زا  ار  یلیطعت  تلع  .دننک  یم  لیطعت  ار  راک  دنـشک و  یم  راک  زا  تسد  یهاگ  دنزاس و  یم  نامتخاس 

نامتخاس نیا  بحاص  نمؤم  هکنآ  دـنتفگ : تسیچ ؟ امـش  ینامتخاس  حـلاصم  متفگ : .دـسرب  ینامتخاس  حـلاصم  ات  میناـم  یم  رظتنم 
فقوتم مه  ام  دنک ، فقوت  وا  هاگره  میزاس و  یم  دیوگب ، رکذ  وا  هاگره  .ْرَبْکَا » ُهللا  ُهللاّاِلا َو  َهِلاال  ِهللاُدْمَْحلا َو  ِهللا َو  َناْحبُـس  : » دـیوگب

(2) .میوش یم 

.دشاب نآ  مزاول  هب  لمع  یبلق و  هجوت  اب  هارمه  هک  تسا  ییاهرکذ  يارب  راثآ ، همه  نیا 

ح 3. ص 152 ، باب 2 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 10. صص 188 و 189 ، باب 31 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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تاجرد ّولع  ي )

تاجرد ّولع  ي )

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسادخ  هاگـشیپ  رد  رکذ ، لها  تاجرد  يرترب  تسا  هدش  نایب  ادخ  دای  رکذ و  يارب  هک  يراثآ  هلمج  زا 
: دومرف دوخ  نارای  هب  هلآ  و 

يارب درب و  یم  الاب  رتشیب  ار  امـش  تاجرد  تسا و  رت  كاپ  رتهب و  اه  لمع  همه  زا  ادـخ  دزن  رد  هک  یلمع  زا  مهدـن  ربخ  امـش  هب  ایآ 
؟ تسا لمع  مادـک  دـییامرفب  هللا  لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : تسا ؟ ندـش  هتـشک  نتـشک و  داهج و  زا  رتهب  راـنید و  مهرد و  زا  رتهب  اـمش 

(1) «. ندوب ادخ  دای  هب  رایسب  ًاریثَک ؛ ِهللا  ُرْکِذ  : » دومرف

، ثیدح نیا  رد  هک  تساجنیا  بلاج  .تسا  تاجرد  ّولع  اهنآ ، زا  یکی  هک  هدش  نایب  ریثک » رکذ   » يارب زایتما  دـنچ  ثیدـح ، نیا  رد 
: دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  هدش  یفرعم  داهج  زا  رتهب  ریثک ، رکذ 

.دشاب ادخ  رکذ  زا  رترثؤم  ترخآ  ایند و  ياه  يدب  ناهانگ و  زا  هدنب  نداد  تاجن  رد  رت و  بوبحم  ادخ  شیپ  هک  تسین  یلمع  چیه 
ادـخ دای  رگا  ِلاتِْقلِاب ؛ ُرَمْؤی  َْمل  ِهللا  ُرْکِذ  َْول ال  : » دومرف درادـن ؟ شزرا  ادـخ  دای  هزادـنا  هب  زین  ادـخ  هار  رد  داهج  یتح  دـندرک : ضرع 

(2) «. دش یمن  هداد  داهج  نامرف  دوبن ،

ح 8. ص 156 ، باب 5 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 6349. ص 408 ، ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - 2
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ادخ دای  زا  تلفغ  راثآ  مراهچ : لصف 

هراشا

ادخ دای  زا  تلفغ  راثآ  مراهچ : لصف 

ياهدمآ یپ  زین  ادـخ  دای  زا  تلفغ  میدـش ، انـشآ  هتـشذگ  رد  اهنآ  زا  یخرب  اب  دراد و  یناوارف  ياه  هدـیاف  ادـخ  دای  هک  هنوگ  نامه 
انـشآ راتفگ  ود  نمـض  رد  ادخ  زا  تلفغ  یعامتجا  يدرف و  ياهدـمآ  یپ  یخرب  اب  لصف ، نیا  رد  .دراد  هعماج  درف و  يارب  يراوگان 

.میوش یم 

ادخ دای  یشومارف  يدرف  ياهدمایپ  . 1

هراشا

ادخ دای  یشومارف  يدرف  ياهدمایپ  . 1

اه لصف  ریز 

یلد گنس  فلا )

ناطیش طلست  ب )

تمایق رد  يروک  ایند و  رد  گنت  یگدنز  ج )

باذع هب  ندش  راتفرگ  یهلا و  نومزآ  رد  يدودرم  د )

یشومارفدوخ ه )_

هبوت هب  ندشن  قفوم  هانگ و  ندش  يداع  و )

لد گرم  ز )

تمایق رد  ترسح  ح )

منهج هب  دورو  ط )

یلد گنس  فلا )
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یلد گنس  فلا )

یمالک ای  فیطل  يا  هراشا  اب  یخرب  .دنتـسین  ناسکی  بلاطم  كرد  قح و  شریذـپ  رد  اه  ناسنا  میبای ، یمرد  دارفا  تالاح  هعلاطم  اب 
یم اپ  هب  نافوت  اهنآ  حور  رد  يدـنپ ، دزاس و  یم  رادـیب  ار  اهنآ  هداس  يروآدای  کی  .دـننک  یم  كرد  یبوخ  هب  ار  تقیقح  هاـتوک ،

اه و هباطخ  نیرتدـیدش  رگید ، یخرب  هک  یلاحرد.دریذـپ  یم  یتحار  هب  ار  قیاقح  هک  تسا  هداـشگ  زاـب و  ناـنچ  ناـنآ  حور  .دـنک 
.تسا دودحم  ناشرکف  حور و  دراذگ و  یمن  ناشدوجو  رد  يرثا  اهزردنا ، نیرتدنمورین  لیالد و  نیرتایوگ 

: دنک یم  یفرعم  ردص  قیض  یگنت و  ياراد  ار  مود  هورگ  حور و  یگدرتسگ  ردص و  حرش  بحاص  ار  لوا  هورگ  اتکی  دنوادخ 
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ُلَعْجَی َِکلذَک  ِءآمّسلا  ِیف  ُدَّعَّصَی  اّمنَأَک  اًجَرَح  اًقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  ِمالْسِْإلِل َو  ُهَرْدَص  ْحَرْشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهّللا  ِدُِری  ْنَمَف 
(125 ماعنا :  ) .َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهّللا 

تخـس ار  شلد  دنک ، هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  دیاشگ و  مالـسا  شریذپ  هب  ار  شلد  دنک ، تیاده  دهاوخب  ادـخ  هک  ار  یـسک  سپ 
، دنروآ یمن  نامیا  هک  یناسک  رب  ار  يدیلپ  ادخ  هنوگ  نیا  .دور  یم  الاب  نامـسآ  رد  تمحز  هب  ییوگ  هک  نانچ  دـنادرگ ، یم  گنت 

.دهد یم  رارق 

یم ردص  قیـض  دزاس ، هارمگ  دهاوخب  رگا  ای  دهد  یم  ردص  حرـش  دنک ، تیاده  دهاوخب  ادخ  هک  ار  یـسک  دیوگ : یم  نآرق  هکنیا 
هب هک  دراد  یلماوع  تلاح ، ود  نیا  زا  کی  ره  زاغآ و  ام  دوخ  زا  نآ  همـشچرس  تسین و  لیلد  یب  نتـساوخن ، نتـساوخ و  نیا  دهد ،

.دوش یم  داجیا  ام  دوخ  تسد 

نآ قیض  ردص و  حرش  لماوع 

اب دـنویپ  ریگیپ ، تاعلاطم  ادـخ ، دای  زا : دـنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یلماوع  قیاقح ، شریذـپ  يارب  نآ  ندوب  زاب  ردـص و  حرش 
.مارح ياذغ  زا  زیهرپ  هژیو  هب  هانگ و  زا  زیهرپ  سفن ، بیذهت  يزاسدوخ و  حلاص ، نادنمشناد 

مه لادـج ، تجاجل ، هانگ ، یناداـن ، ادـخ ، داـی  زا  تلفغ  زا : دـنترابع  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یلماوع  زین  لد  یتخـس  هنیـس و  یگنت 
.یتسرپاوه یتسودایند و  نارجاف ، ناقساف و  اب  ینیشن 

.تسا یلد  گنس  یگنت و  مهم  لماوع  زا  زین  نآ  زا  تلفغ  ردص و  حرش  مهم  لماوع  زا  ادخ  دای 

زگره زین  تلاحود  نیا  نابحاص  هک  هنوگ  نامه  تسین ، ناسکی  ناـسنا  رد  لد ) یگنت  ردـص و  حرـش   ) تلاـح ود  نیا  تسا  یهیدـب 
.دوب دنهاوخن  ناسکی 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 
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(22 رمز :  ) .ٍنیبُم ٍلالَض  یف  َِکئلوُأ  ِهّللا  ِرْکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِهَیِساْقِلل  ٌْلیَوَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإلِل  ُهَرْدَص  ُهّللا  َحَرَش  ْنَمَفَأ 

دننامه  ] تسا شراگدرورپ  يوس  زا  يرون  زا  رادروخرب  هجیتن ] رد   ] و هداشگ ، مالسا  شریذپ ]  ] يارب ار  شا  هنیس  ادخ  هک  یسک  ایآ 
.دنراکشآ یهارمگ  رد  نانیا  .دننک  یمن  ادخ  دای  یلد  تخس  زا  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  تسا ؟] لد  کیرات  درف 

یم ادیپ  ردص  حرش  ناسنا  هنوگچ  هک  میدرک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دیوگ : یم  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  دوعـسم  نبا 
نآ هناـشن  ادـخ ! لوسر  يا  میدرک : ضرع  .ددرگ » یمزاـب  هدرتـسگ و  دوش ، لـخاد  ناـسنا  بلق  هب  رون  هک  یماـگنه  : » دومرف دـنک ؟

: دومرف تسیچ ؟

(1) .ِِهلوُُزن َْلبَق  ِتْوَْمِلل  ُدادِْعتْسِْإلا  َو  ِروُرُْغلا ، ِراد  ْنَع  ِیفاجَّتلا  َو  ِدُولُْخلا ، ِراد  یِلا  َُهبانِْإلَا 

( زا لابقتـسا   ) يارب نتـشگ  هدامآ  و  ایند )  ) رورغ يارـس  زا  ندش  ادج  ترخآ ،) ) دـیواج يارـس  هب  هجوت  زا ) تسا  ترابع  نآ  هناشن  )
.نآ لوزن  زا  لبق  گرم 

.ندوب گرم  هدامآ  ایند و  زا  ندش  ادج  ترخآ ، هب  هجوت  تسا : هدش  نایب  ردص  حرش  هناشن  ناونع  هب  زیچ  هس  ثیدح ، نیا  رد 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  (ع ) قداص ماما 

َو َبُونُّذلا ، یِْسُنت  ِلاملا  ُهَْرثَک  َّنِإَف  ٍلاح ، ِّلُک  یلَع  يرْکِذ  ْعَدَت  َو ال  ِلاْملا ، ِهَْرثَِکب  ْحَْرفَت  ال  یـسُوم ، ای  یـسُوم : یلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  یَحْوَا 
.َبُولُقلا (2) یِسْقی  يرْکِذ  َكَْرت  َّنِا 

ص 236. ج 65 ، راونالاراحب ، - 1
ح 1. ص 151 ، باب 2 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لیاسو  - 2
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یـشومارف ببـس  ًابلاغ )  ) لام يدایز  اریز  نکم ؛ كرت  هاگ  چـیه  ارم  دای  رکذ و  و  شابم ، لاح  شوخ  ایند  لام  ینوزف  زا  یـسوم ! يا 
.دوش یم  یلد  گنس  ببس  نم ، دای  كرت  ناهانگ و 

میبای یمرد  نینچ  مود  نامرف  هفـسلف  زا  هک  هدش  نایب  زین  اهنآ  زا  مادک  ره  هفـسلف  تمکح و  هدمآ و  مهم  نامرف  ود  ثیدح ، نیا  رد 
.تسا یلد  گنس  مهم  لماع  نآ ، زا  تلفغ  ادخ و  دای  كرت  هک 

ناطیش طلست  ب )

ناطیش طلست  ب )

ار وا  ات  دوب  دهاوخ  وا  اب  هراومه  دور و  یم  وا  غارـس  ناطیـش  دنادرگب ، ور  ادـخ  دای  زا  هک  یناسنا  میرب  یم  یپ  میرک  نآرق  تایآ  زا 
: دیامرف یم  اتکی  دنوادخ  .دنک  هارمگ 

انَءاج اذِإ  یّتَح  َنوُدَتْهُم  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ِلِیبَّسلا َو  ِنَع  ْمُهَنوّدُصََیل  ْمُهَّنِإ  ٌنیرَق َو  َُهل  َوُهَف  اًناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو 
(38  _ 36 فرخز :  ) .ُنیرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  یْنَیب َو  َْتَیل  ای  َلاق 

هار زا  ار  ناشیا  اهنآ  ًاملسم  دشاب و  يزاسمد  يو  يارب  ات  میرامگ  یم  یناطیش  وا  رب  دنادرگب ، لد  نامحر  يادخ ]  ] دای زا  سک  ره  و 
[ ناطیـش هب  باطخ   ] دیآ و یم  ام  روضح  هب  شزاس ] مد  اب   ] وا هک  هاگ  نآ  ات  .دنناگتفای  هار  هک  دـنرادنپ  یم  اهنآ )  ) دـنراد و یم  زاب 

! یتسه يزاس  مد  دب  هچ  هک  دوب ، رتخاب  رواخ و  هلصاف  وت ، نم و  نایم  شاک  يا  دیوگ :

لفاغ وا  دای  زا  نادرگور و  هتفرگارف ، ار  ناگمه  شماع  تمحر  هک  ییادـخ  زا  هنوگچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نامحر »  » ریبعت
زا تلفغ  يرآ  ددرگ ؟ وا  نامرف  موکحم  ناطیش و  نیشن  مه  هک  دشاب  هتشاد  دناوت  یم  یتشونرس  نیا  زج  یـسک  نینچ  ایآ  .دوش  یم 

هب یگتخاب  لد  ایند و  ياه  تذل  رد  ندش  قرغ  ادخ و  رکذ 
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.دنکفا شندرگ  رب  يا  هتشر  دشاب و  وا  زاسمد  هراومه  ددرگ و  هریچ  ناسنا  رب  ناطیش  هک  دوش  یم  ببس  نآ ، قرب  قرز و 

تمایق رد  يروک  ایند و  رد  گنت  یگدنز  ج )

تمایق رد  يروک  ایند و  رد  گنت  یگدنز  ج )

یمارآ یگدـنز  یلو  تسا ، رایـسب  دـمآرد  لوپ و  اسب  يا  .دراد  یکدـنا  دـمآرد  ناسنا  هک  تسین  نیا  لیلد  هب  تشیعم  یگنت  یهاگ 
؟ دوش یم  اه  انگنت  نیا  راتفرگ  ناسنا  ارچ  یتسار  هب  .تسا  هارمه  اه  ینماان  اه و  ینارگن  اهانگنت ، تالکشم ، عاونا  اب  درادن و  دوجو 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

َلاـق .اًریـَصب  ُْتنُک  ْدَـق  یمْعَأ َو  ینَتْرَـشَح  َِمل  ِّبَر  َلاـق  یَمْعَأ  ِهَماـیِْقلا  َمْوَـی  ُهُرُـشَْحن  اًْکنَـض َو  ًهَشیعَم  َُهل  ّنِإَـف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو 
(126  _ 124 هط :  . ) یْسُنت َمْوَْیلا  َِکلذَک  اهَتیسَنَف َو  اُنتایآ  َْکتَتَأ  َِکلذَک 

یم روشحم  انیبان  ار  وا  زیخاتـسر  زور  و  تشاد ، دـهاوخ  یتخـسو ]  ] گنت یگدـنز  تقیقح  رد  دـنادرگب ، لد  نم  داـی  زا  سک  ره  و 
دمآ و وت  رب  ام  ياه  هناشن  هک  روط  نامه  دیامرف : یم  مدوب ؟ انیب  هکنآ  اب  يدرک  روشحم  انیبان  ارم  ارچ  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  .مینک 

.يوش یم  شومارف  هنوگ  نامه  زورما  يدرپس ، یشومارف  هب  ار  نآ 

.دوش یم  عمط  صرح و  توهش و  رد  قرغ  دنک ، شومارف  ادخ ، دای  یـشومارف  زا  سپ  ار  شیاه  تیلوئـسم  ناسنا  هک  یماگنه  يرآ 
.تسین وا  یگدنز  رد  قالخا  تیونعم و  تعانق و  زا  يربخ  دوب و  دهاوخ  گنت  وا  یگدنز  هک  تسا  یهیدب 

يدوبان زا  سرت  هدـنیآ و  هب  نتـشادن  ناـنیمطا  یحور و  ياـنغ  ندوبن  يونعم و  ياـه  دوبمک  لـیلد  هب  رتشیب  یگدـنز ، یگنت  ًـالوصا 
زا هتـسب ، وا  كاپ  تاذ  هب  لد  دراد و  نامیا  ادـخ  هب  هک  یـسک  یلو  تسا ، ...و  يدام  ناـهج  هب  شیپ  زا  شیب  یگتـسباو  تاـناکما و 

.تسا ناما  رد  اه  ینارگن  نیا  همه 
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ناهج و نیا  رد  گنت  یگدـنز  یکی  هدـش : نییعت  تازاـجم  ود  دـننادرگ ، یمور  ادـخ  داـی  زا  هک  یناـسک  يارب  هدـشدای ، تاـیآ  رد 
.رگید ناهج  رد  ییانیبان  يرگید 

رد تسا  نکمم  .دنـسر  یمن  يونعم  دنمـشزرا  ياـه  شناد  هب  دـننک ، ضارعا  ادـخ  داـی  زا  هک  يدارفا  میرب ، یم  یپ  نآرق  تاـیآ  زا 
زا یلو  دنـشاب ، انـشآ  زین  تاـیونعم  نید و  هب  طوبرم  مولع  تاحالطـصا  ظاـفلا و  اـب  اـی  دـنبای  يرتشیب  تراـهم  اـیند  هب  طوبرم  مولع 

: دیامرف یم  نآرق  رد  اتکی  راگدرورپ  (1) .دوب دنهاوخ  مورحم  تسا ، رون  هک  مولع  تقیقح  هب  ندیسر 

َوُه ِِهلیبَس َو  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َکـِلذ  اینُّدـلا  َهاـیَْحلا  ـَّالِإ  ْدُِری  َْمل  اـنِرْکِذ َو  ْنَع  ّیلََوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَـف 
29و30) مجن :  . ) يدَتْها ِنَِمب  ُمَلْعَأ 

.تسا نانآ  شناد  ياهتنم  نیا  .باترب  يور  تسا ، هدوبن  راتـساوخ  ار  ایند  یگدـنز  زج  هتفاترب و  يور  ام  داـی  زا  هک  سکره  زا  سپ 
.تسا رت  هاگآ  زین ]  ] هتفای هار  هک  یسک  هب  وا  و  رتاناد ، هدش  فرحنم  وا  هار  زا  هک  یسک  لاح ]  ] هب دوخ  وت ، راگدرورپ 

ار ناگتـشرف  و  یتسرپ ، تب  نوچمه  یتافارخ  هب  هراشا  تسا  نکمم  تسا » نانآ  شناد  ياـهتنم  نیا  ِْملِْعلا ؛ َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َکـِلذ   » هلمج
رد اهنآ  تراسا  یتسرپایند و  هب  اـی  .تسا  تاـموهوم  نیمه  هورگ  نیا  یهاـگآ  شناد و  تیاـهن  ینعی  دـشاب ؛ نتـسناد  ادـخ  نارتخد 

یناف و عاتم  شون و  شیع و  روخ و  باوخ و  هب  هک  تسا  نیا  ناشروعـش  مهف و  تیاهن  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  هراشا  تاـیدام  لاـگنچ 
: میناوخ یم  هدش ، لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یشیاین  رد  .دنا  هدرک  تعانق  ایند  قرب  قرز و  رذگدوز و 

«. ُءاشی ْنَم  ِْبلَق  ِیف  ُهللا  ُُهفِذْقی  ٌرُون  ُْملِْعلا  : » دومرف هک  تسا  (ع ) قداص ماما  فورعم  ثیدح  هب  هراشا  - 1
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ام یهاگآ  شناد و  تیاهن  ام و  يرکف  تایلوغـشم  نیرت  گرزب  ار  ایند  ایادخ ! انِْملِع ؛ َغَْلبَم  انِّمَه َو ال  َرَبْکَا  اْینُّدـلا  ِلَعَْجتَال  َو  َّمُهّللَا ...  »
(1) «. هدم رارق 

تسا نآ  هناشن  نیا  .تسا  هدرمش  هارمگ  ار  اهنآ  هدش ، لئاق  یملع  ناتسرپایند  يارب  دنوادخ  هک  لاح  نیع  رد  هدش ، دای  ياه  هیآ  رد 
هب شناد  دشابن ، يرتالاو  فده  نآ  ياروام  رد  دشاب و  تایدام  هب  ندیـسر  نآ ، ییاهن  فدـه  هک  یملع  راگدرورپ ، هاگدـید  زا  هک 

.دیآ یمن  رامش 

هب دراد ، دوجو  زورما  يایند  رد  هک  ییاه  یگدولآ  اهداسف و  اهزواجت ، اه و  متـس  اه ، يزیر  نوخ  اـه و  گـنج  اـه و  یتخبدـب  همه 
.تسا شزرا  یب  ياه  شناد  يریگارف  لیلد 

باذع هب  ندش  راتفرگ  یهلا و  نومزآ  رد  يدودرم  د )

باذع هب  ندش  راتفرگ  یهلا و  نومزآ  رد  يدودرم  د )

رت و تخس  باذع  هلیسو  هب  شیامزآ  زا  تمعن ، هلیـسو  هب  شیامزآ  .تسا  تمعن  یناوارف  یهلا ، نومزآ  رد  مهم  ياه  دروم  زا  یکی 
تـسا يزیچ  نیا  و  تساه ، توهـش  اه و  تذل  رد  ندش  قرغ  تلفغ و  یلبنت ، یتسـس ، تمعن ، ینوزف  تعیبط  اریز  تسا ؛ رت  هدیچیپ 

بولطمان ياهدمایپ  زا  دـنناوت  یم  یناسک  اهنت  .دـنک  یم  ایهم  نمیرها  تیلاعف  يارب  ار  نادـیم  دزاس و  یم  رود  ادـخ  زا  ار  ناسنا  هک 
.دـننک ظـفح  نمیرها  ذوفن  زا  ار  بلق  هناـخ  وا  داـی  اـب  داـی و  ار  وا  دنـشاب و  ادـخ  داـی  هب  هراوـمه  هک  دـننامب  ناـما  رد  تمعن  ینوزف 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  راتکی  راگدرورپ 

16 و 17) نج :  ) .اًدَعَص ًاباذَع  ُهُْکلْسَی  ِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْضِْرُعی  ْنَم  ِهیف َو  ْمُهَِنتْفَِنل  اًقَدَغ  ًءام  ْمُهاْنیَقْسَأل   َ ِهَقیرّطلا یَلَع  اُوماقَتْسا  َِول  ْنَأ  َو 

.نابعش همین  بش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  - 1
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زا سکره  مییامزایب و  ار  نانآ  هراب  نیارد  ات  میناشون  ناشیدـب  ییاراوگ  بآ  ًاـعطق  دـنزرو ، يرادـیاپ  تسرد ، هار  رد  مدرم ]  ] رگا و 
.دروآ رد  نوزفا  زور ]  ] یباذع دیق  رد  ار  يو  دنادرگب ، لد  شراگدرورپ  دای 

یهلا ياه  نومزآ  اب  تمعن  ینوزف  دنویپ  رگید ، يوس  زا  صخشم و  تمعن  ینوزف  اب  اوقت  نامیا و  دنویپ  وس ، کی  زا  هیآ ، ود  نیا  رد 
هک تسا  یقیاقح  اهنیا  .تسا  هدش  نایب  نوزفازور  راوشد و  باذع  اب  ادخ  دای  زا  ینادرگور  دـنویپ  هکنآ  نمـض  .تسا  هدـش  حرطم 

(1) .تسا هدش  حرطم  زین  نآرق  رگید  ياه  هیآ  رد 

یشومارفدوخ ه )_

یشومارفدوخ ه )_

شیوخ یقیقح  دوخ  زا  تلفغ  ادخ ، زا  تلفغ  موش  ياهدمایپ  زا  یکی  دش ، هراشا  ادـخ  دای  تیوقت  لماوع  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  اتکی  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، یقیقح  یعقاو و  دوخ  ياج  هب  يرادنپدوخ  ندش  نیزگیاج  و 

(19 رشح :  ) .َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهّللا  اوُسَن  َنیّذلاَک  اُونوُکَت  َو ال 

.دننانامرفان نامه  نانآ  درک ؛ یشومارف  دوخ  راچد  ار  ناسنا  زین ]  ] وا دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابم  یناسک  نوچ  و 

رد هجیتن ، رد  دنا و  هدرک  مگ  شومارف و  ار  شیوخ  یقیقح  دوخ  دنتـسین  هجوتم  ًابلاغ  هک  تسا  نیا  دارفا  هنوگ  نیا  یـساسا  لکـشم 
: دیامرف یم  هراب  نیارد  (ع ) یلع ترضح  .دنتسین  زین  نآ  نتفای  هشیدنا 

.اُهُبلْطیالَف ُهَسْفَن  َّلَضَا  ْدَق  ُهَتَّلاض َو  ُدُْشنی  ْنَِمل  ُْتبِجَع 

.28 لافنا :  ، 40 لمن :  ، 124 هط : کن : - 1
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ادـیپ رکف  هب  هدرک و  مگ  ار  دوخ  یلو  دزادرپ ، یم  نآ  يوـجو  تسج  هب  دـنک  مگ  ار  يزیچ  کـی  هاـگره  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد 
(1) .تسین شندرک 

: دیامرف یم  هراب  نیارد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

یگدنب دوش و  هدیـشک  ای  التبم  شیوخ  نتـشیوخ  زا  یـشومارف  هب  دـنک ، شومارف  ار  الع ) لج و   ) وا روضح  ار و  ادـخ  هک  سک  نآ 
دراد و يا  هفیظو  هچ  تسا و  یک  تسا و  یچ  دنادن  هک  یسک  دوش و  هدیشک  یشومارف  هب  تیدوبع  ماقم  زا  دنک و  شومارف  ار  دوخ 
هب دیاین و  دوخ  هب  رگا  تسا و  نایغط  نایصع و  لماع  ناطیش  هتسشن و  وا  نتشیوخ  ياج  هب  هدومن و  لولح  وا  رد  ناطیش  یتبقاع ، هچ 

(2) .دیآ رد  یلاعت  قح  دورطم  ناطیش  تروص  هب  دیاش  دوش ، لقتنم  ناهج  نیا  زا  نایصع  نایغط و  لاح  نیمه  هب  ددرگنرب و  قح  دای 

هبوت هب  ندشن  قفوم  هانگ و  ندش  يداع  و )

هبوت هب  ندشن  قفوم  هانگ و  ندش  يداع  و )

، دزرو رارـصا  هانگ  رب  رگا  دبای و  یم  هار  وا  لد  رب  یتملظ  دوش و  یم  لصاح  وا  سفن  رد  یناصقن  دنز ، رـس  ناسنا  زا  هک  یهانگ  ره 
یم نیففطم  هروـس  هـیآ 14  ریـسفت  رد  (ع ،) رقاـب ماـما  .دریگ  یم  ارف  ار  وا  لد  مارآ ، مارآ  دـبای و  یم  شیازفا  یهایـس  تـملظ و  نآ 

: دیامرف

نآ درک ، هبوـت  رگا  .دوـش  یم  ضراـع  نآ  رب  یهایـس  هطقن  دوـش  بکترم  یهاـنگ  هاـگره  .تسه  يدیفـس  هطقن  یناـسنا  ره  لد  رد 
هب .دریگ  یم  ارف  ار  دیفس  هطقن  نآ  مامت  هک  ییاج  ات  دبای  یم  شیازفا  یهایـس  نآ  دهد ، همادا  هانگ  هب  رگا  دور و  یم  نیب  زا  یهایس 

: تسا هدومرف  هک  ادخ  مالک  ریسفت  تسا  نیمه  ددرگ و  یمنرب  ریخ  يوس  هب  رگید  لد ، نآ  بحاص  هک  يا  هنوگ 

(14 نیففطم :  ) .َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  ّالَک 

ص ج 4 ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  ص 112 ؛ چ 1 ، ، 1364 یهاگشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یمالسا ، قالخا  تاداس ، یلعدمحم  - 1
.340

صص 39 و 40. فطع ، هطقن  - 2
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(1) .تسا هتسب  ناشیاه  لد  رب  راگنز  دندش ، یم  بکترم  هچنآ  هکلب  تسا ، نینچ  هن 

رد يدعب  هانگ  باکترا  يارب  یگدامآ  دنکن ، ناربج  ادخ  هب  تشگزاب  هبوت و  اب  رگا  دـنز ، یم  رـس  ناسنا  زا  هک  یهانگ  ره  نیاربانب ،
وا يارب  هانگ  باکترا  هک  اجنآ  ات  دنک  یم  هانگ  مارآ  مارآ  دور و  یم  هانگ  فرط  هب  رت  تحار  مود  راب  ینعی  دوش ؛ یم  ادیپ  وا  سفن 
یم ترخآ  ناهج  هب  هانگ  زا  يراب  هلوک  اب  دنک و  هبوت  دناوت  یمن  یهاگ  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  هانگ  یناسآ  هب  دوش و  یم  يداع 

.دور

یم دای  ار  ادخ  گنرد  یب  دنز ، یم  رـس  یهانگ  ناراکزیهرپ  زا  هاگره  هنرگو  دنلفاغ ؛ ادخ  دای  زا  هک  دننک  هبوت  دـنناوت  یمن  یناسک 
(2) .دنیوش یم  هبوت  بآ  اب  ار  دوخ  هانگ  دننک و 

لد گرم  ز )

لد گرم  ز )

.دوش یم  لد  یقیقح  گرم  ببس  وا ، دای  زا  تلفغ  ادخ و  ندرک  شومارف  تسا و  لد  یقیقح  یگدنز  ببس  ادخ ، دای 

ُتیمی ِینایِْسن  َّنِاَف  ٍلاح  ِّلُک  یلَع  یِْـسنَتال  یـسُوم  ای  : » دومرف (ع ) یـسوم ترـضح  هب  ادخ  تسا : هدمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد 
(3) «. دناریم یم  ار  لد  نم ، یشومارف  انامه  .نکم  شومارف  ارم  هاگ  چیه  یسوم ! يا  َْبلَْقلا ؛

یمن ماجنا  زین  ار  وا  ياه  نامرف  هک  تسا  یعیبط  دشابن ، وا  دای  هب  دـنک و  شومارف  ار  شیوخ  رایتخا  بحاص  راگدرورپ و  هک  یـسک 
توعد یسک  نینچ  .دروخ  یم  اذغ  دماشآ و  یم  بآ  دور و  یم  هار  نیمز  يور  هچ  رگا  تسا ، هدرم  تقیقح  رد  يدرف  نینچ  .دهد 

میرک نآرق  رد  نابرهم  يادـخ  .تسا  هتفریذـپن  تسا ، ناسنا  یقیقح  تایح  لماع  هک  ار  قح  نید  هدرکن و  تباـجا  ار  ربماـیپ  ادـخ و 
: دیامرف یم 

ح 20. ص 273 ، بونذلا ، باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
.135 نارمع : لآ  کن : - 2

ح 5. ص 155 ، باب 5 ، رکذ ، باوبا  هعیشلا ، لئاسو  - 3
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(24 لافنا :  ) .ْمُکییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسّرِلل  ِهِّلل َو  اُوبیجَتْسا  اُونَمآ  َنیّذلا  اَهّیَأ  ای 

تباجا ار  نانآ  دـشخب ، یم  تایح  امـش  هب  هک  دـندناوخارف  يزیچ  هب  ار  امـش  ربمایپ  ادـخ و  نوچ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
.دینک

تمایق رد  ترسح  ح )

تمایق رد  ترسح  ح )

دهاوخ تمایق  رد  ینامیشپ  ترسح و  هیام  دوشن ، ناماما  ربمایپ و  ادخ ، زا  يدای  نآ  رد  هک  یسلجم  میرب  یم  یپ  اه  تیاور  یخرب  زا 
: میناوخ یم  تسا ، هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب ، دج  زا  (ع ) قداص ماما  هک  یثیدح  رد  .دوب 

ًالاـبَو ًهَرْـسَح َو  ُسِلْجَْملا  َکـِلذ  َناـک  اـِّلا  مهِیبـَن  یَلَع  اّولَـصی  َْمل  َّلَـجَوَّزَع َو  ِهللا  َمْسا  اوُرُکْذـی  ْمَـلَف  ٍسِلْجَم  ِیف  اوـُعَمَتْجا  ٍمْوَـق  ْنـِم  اـم 
(1) .ْمِهیَلَع

تاولـص ناـشدوخ  ربماـیپ  رب  دـننکن و  رکذ  ار  ّلـجوّزع  يادـخ  ماـن  سلجم  نآ  رد  یلو  دـنوش ، عمج  یـسلجم  رد  هک  یتـیعمج  ره 
.دوب دهاوخ  يراتفرگ  ترسح و  هیام  نانآ  يارب  سلجم  نآ  دنتسرفن ،

: تسا هدرک  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  ریصبوبا 

ُوبَا َلاق  َلاق : َُّمث  ِهَمایِْقلا ، َمْوی  ْمِهیَلَع  ًهَرْـسَح  ُسِلْجَْملا  َِکلذ  َناک  ّاِلا  انوُرُکْذـی  َْمل  َّلَجَوَّزَع َو  َهللا  اوُرُکْذـی  َْمل  ٍسِلْجَم  ِیف  ٌمْوَق  َعَْمتِجا  اَـم 
(2) .ِناطیَّشلا ِرْکِذ  ْنِم  انِّوُّدَع  َرْکِذ  َو  ِهللا ، ِرْکِذ  نِم  انَرْکِذ  َّنِا  مالَّسلا : ِهیَلَع  رَفْعَج 

ترـسح هیام  سلجم  نآ  دندرکن ، يدای  ربمایپ ) تیب  لها   ) ام زا  لالجلاوذ و  يادخ  زا  یلو  دـندش ، عمج  یـسلجم  رد  یتعامج  رگا 
دای زا  يا  هخاش  زین  ام  نانمشد  دای  ادخ و  دای  زا  يا  هخاش  ام  دای  تسا : هدومرف   7 رقاب ماما  دوزفا : سپس  .دوب  دهاوخ  تمایق  رد  نانآ 

.تسا ناطیش 

یم مشچ  هب  نومضم  نیا  زین  باب  نیمه  رد  3و 5  ياه 1 ، ثیدح  رد   ) ح 2 ص 152 ، باب 3 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
(. دروخ

ح 1. باب 36 ، ح 3 و  ص 153 ، باب 3 ، رکذ ، باوبا  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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میبای یمرد  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  ینابز  یظفل و  رکذ  تسادیپ ، نئارق  زا  هک  هنوگ  نامه  ثیدـح ، ود  نیا  رد  رکذ  زا  روظنم 
ادخ و رکذ  نتفگاب  ار  یبلق  رکذ  دیاب  نامسلاجم  رد  میـشاب ، ناماما  ربمایپ و  ادخ ، دای  هب  ناملد  رد  دیاب  هکنیا  رب  نوزفا  ناناملـسم  ام 

.میهد ناشن  شلآ ، ربمایپ و  رب  تاولص  نداتسرف 

منهج هب  دورو  ط )

منهج هب  دورو  ط )

رد شوگ  مشچ و  زا  ندرکن  هدافتسا  هدش ، ناشندوب  یمنهج  نانآ و  رفک  ببـس  هک  ار  نارفاک  ياه  یگژیو  زا  یکی  گرزب ، يادخ 
: دنک یم  یفرعم  ادخ  دای  زا  ندنام  لفاغ  هجیتن  رد  ادخ و  هب  نامیا  هار 

100 و 101) فهک :  ) .اًعْمَس َنوُعیطَتْسَی  اُوناک ال  يرْکِذ َو  ْنَع  ٍءاطِغ  یف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناک  َنیّذلا  اًضْرَع  َنیِرفاْکِلل  ٍِذئَمْوَی  َمّنَهَج  انْضَرَع 

ییاناوت و  دوب ، هدرپ  رد  نم  دای  زا  ناش  تریـصب ]  ] نامـشچ هک  یناسک  نامه  هب ] ، ] مییامنب نارفاـک  هب  اراکـشآ  ار  منهج  زور ، نآ  و 
.دنا هتشادن  قح ]  ] ندینش

رب ار  اونش  ياه  شوگ  انیب و  ياه  مشچ  ینعی  دنا ، هتخادنا  راک  زا  ار  تایعقاو  كرد  ییوج و  قح  هلیسو  نیرت  مهم  اهنآ  تقیقح  رد 
.دنا هدرک  دوبان  تشز  ییاهراک  اه و  يزوت  هنیک  اه و  بصعت  تسردان و  ياه  هشیدنا  رثا 

نوچ هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هک  تشاد  رارق  نم  دای  زا  رود  یـششوپ  رد  ناشیاه  مشچ  دیوگ : یم  مشچ  هرابرد  هک  تساجنیا  بلاج 
نخـس ناسنا  اب  ناهج  تسا و  راکـشآ  قح  هرهچ  .دندرک  شومارف  ار  وا  دندیدن و  ار  ادخ  راثآ  دندوب ، تلفغ  باجح  شـشوپ و  رد 

.سب تسا و  مزال  اونش  یشوگ  انیب و  یمشچ  اهنت  دیوگ ، یم 
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وا درکدای  ببـس  وا  راثآ  یلو  تسادخ ، راثآ  دوش ، یم  هدـید  هچنآ  دوش و  هدـید  مشچ  اب  هک  تسین  يزیچ  ادـخ  دای  رگید ، ریبعت  هب 
(1) .دوش یم 

ادخ دای  زا  تلفغ  یعامتجا  ياهدمایپ  . 2

هراشا

ادخ دای  زا  تلفغ  یعامتجا  ياهدمایپ  . 2

یم ناسنا  هجوتم  ادخ  دای  زا  تلفغ  هلیـسو  هب  هک  يرطخ  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  هعماج  يارب  مه ، یبولطمان  راثآ  ادخ ، دای  زا  تلفغ 
یگدـنز نمرخ  شتآ ، دـننام  دزادـنا و  یم  رطخ  هب  ار  يرـشب  هعماـج  تداعـس  تلفغ ، .مینک  یم  روصت  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دوش ،

یم هراشا  راثآ  نیا  زا  یخرب  هب  راتفگ  نیا  رد  .دـهد  یم  داب  رب  ار  يدادادـخ  ياهدادعتـسا  تاناکما و  همه  دـنازوس و  یم  ار  ناـسنا 
: مینک

یعامتجا ياه  فارحنا  دشر  يراکهزب و  شیادیپ  فلا )

یعامتجا ياه  فارحنا  دشر  يراکهزب و  شیادیپ  فلا )

دنز و یم  رس  اهنآ  زا  یتسیاشان  ياهراک  هجیتن ، رد  .دنرادن  یهجوت  ادخ  نید  نیناوق  هب  دنرب ، یم  دای  زا  ار  ادخ  هک  يا  هعماج  دارفا 
.دننیب یم  بیسآ  یقالخا  یناسنا و  ياه  شزرا 

تلفغ ینید و  ياه  شزرا  هب  یهجوت  یب  رثا  رب  دنـسپان ، ياهراتفر  یعامتجا و  يدرف و  دسافم  رتشیب  هک  دهد  یم  ناشن  اه  شهوژپ 
تروص هب  ای  دنناوخ  یمن  زامن  هک  دنتسه  يدارفا  روشک  ياه  نادنز  ناراک  تیانج  ناراکهزب و  رتشیب  .دریگ  یم  لکش  ادخ ، دای  زا 

یم هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما   (2) .تسا هدش  حرطم  زامن  يرسارس  هیـسالجا  رد  تیعقاو  نیا  .دننک  یمن  دای  ار  ادخ  يدج ،
: دیامرف

.دـنک یم  کمک  مه  روشک  هرادا  يارب  دـنک ، یم  کمک  قلطم  لاـمک  هب  ناـسنا  ندیـسر  يارب  هیعدا ، و  ادـخ ....  هب  تاـهجوت  نیا 
هب تقو  کی  ندرک  کمک 

ص 556. ج 12 ، هنومن ، ریسفت  کن : - 1
ص 217. ج 2 ، یسانش ، زامن  يدشار ، نسح  - 2
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رد لالتخا  دنتـسه ، اـعد  دجـسم و  لـها  هک  ییاـهنآ  .دـنک  یمن  يدزد  تقو  کـی  دریگ ، یم  ار  دزد  دور  یم  ناـسنا  هک  تسا  نیا 
رکذ و اعد و  هب  لاغتشا  هطساو  هب  هک  دنشاب  یصاخشا  ناشفصن  هعماج  یتقو  .تسا  هعماج  هب  کمک  شدوخ  نیا  .دننک  یمن  عاضوا 

(1) .دوش یم  حالصا  هعماج  دننک ، بانتجا  یصاعم  زا  کلذ  لاثما 

هداوناخ داینب  ندش  تسس  ب )

هداوناخ داینب  ندش  تسس  ب )

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  .تسا  لئاق  یصاخ  تیمها  نآ  يارب  مالـسا  سدقم  نید  دراد و  يا  هژیو  هاگیاج  جاودزا  نایدا ، همه  رد 
: تسا هدومرف  هراب  نیارد  هلآ  و 

(2) .ِجیِوزَّتلا نِم  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َیِلا  ُّبَحَأ  ِمالْسْالا  ِیف  ٌءاِنب  یَُنبام 

.دشاب هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  زا  رت  بوبحم  گرزب  يادخ  دزن  هک  تسا  هدشن  يراذگ  ناینب  مالسا  رد  يداهن  چیه 

(3) و یکـسوارِنپِْسا .دراد  دـنویپ  ندوب  یبهذـم  اب  هداوناخ ، يراوتـسا  هک  دـنک  یم  تاـبثا  ار  نخـس  نیا  هنیمز ، نیا  رد  اـه  شهوژپ 
عبت هب  بهذم و  دنا ، هدرک  یگدنز  مه  اب  ینالوط  تدم  يارب  هک  ییاه  هداوناخ  دنا  هدرک  يروآدای  دوخ  شهوژپ  رد   (4) نوتسگاه

(5) .دنتشادنپ نآ  ماود  هداوناخ و  لیکشت  جاودزا و  رد  يدنم  تیاضر  لماع  نیرت  مهم  ار  یبهذم  ياه  راتفر  نآ 

هک دنتـسه  ییاـه  هداوناـخ  هب  قلعتم  مرجم ، هارمگ و  ناـکدوک  دـصرد  داتـشه  دودـح  هک  دـهد  یم  ناـشن  هیوه  روسفورپ  شهوژپ 
(6) .دنراد ناماسبان  هتفشآ و  یعضو 

ص 383. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 154 ؛ دمح ، هروس  ریسفت  - 1
ح 4. ص 14 ، باب 1 ، حاکن ، تامدقم ، باوبا  ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

.Spnrawski - 3
.Hoghston - 4

ش 9 و 10. راتفر ، هشیدنا و  هلجم  زا : لقن  هب  ص 138 ، شیاین ، وترپ  رد  شمارآ  - 5
ص 142. ، 1364 يریما ، تاراشتنا  یعامتجا ، ضراوع  اه و  بیسآ  يریما ، یمئاق  یلع  - 6
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یـسایس و يداـبع ، فیاـظو  ماـجنا  رب  نوزفا  دنتـسه ، وا  داـی  هب  لاـح  همه  رد  دـنراد و  ناـمیا  گرزب  يادـخ  هب  هک  يرهوـش  نز و 
ییور و شوخ  اب  دـننک و  یمن  راتفر  وا  ياضر  فـالخ  رب  دـنریگ و  یم  رظن  رد  ار  ادـخ  زین  رگیدـمه  اـب  راـتفر  رد  دوخ ، یعاـمتجا 
ار ناگدنزرمآ  ادخ  دناد  یم  نوچ  دنک ؛ یم  تشذگ  لباقم  فرط  درک ، یهابتـشا  اهنآ  زا  یکی  رگا  دننک و  یم  یگدنز  يزرورهم 

.دهد یم  یکین  شاداپ  اهنآ  هب  دراد و  تسود 

«. تسادـخ اـب  وا  شاداـپ  دـنک ، حالـصا  وفع و  سکره  ِهللا ؛ یَلَع  ُهُرْجَاَـف  َحَلْـصَا  اـفَع َو  ْنَمَف  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  اـتکی  دـنوادخ 
(40 يروش : )

تسا هدننکوفع  ادخ  انامه  َْوفَْعلا ؛ ُّبِحی  ُّوُفَع  َهللا  َّنِا  : » تسا هدومرف  هراب  نیارد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالـسا  ربمایپ 
(1) «. دراد تسود  ار  تشذگ  وفع و  و 

دوجو میقتـسم  هطبار  نآ  ياضعا  ندوب  یبهذـم  اب  هداوناـخ  ماکحتـسا  ناـیم  دـنهد ، یم  ناـشن  هنیمز ، نیا  رد  دوجوم  ياـه  شهوژپ 
.دراد

تابث و لماع  نیرت  مهم  یبهذـم ، ياـهراتفر  ماـجنا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  رایـسب ، تاـقیقحت  یـسررب و  زا  سپ  كاـنو ، ناـگیرج 
(2) .تسا هداوناخ  جاودزا و  يرادیاپ 

ندوب یبهذم  دنا ، هتفای  دوخ  ياه  شهوژپ  رد  ( 1978  ) گنیک و  ( 1957  ) لانیچروب (، 1978  ) چروج نملوب ، ماش ، (، 1983  ) ولپاک
، جاودزا زا  يدـنم  تیاضر  ندوب و  یبهذـم  دـهد ، یم  ناشن  تاقیقحت  نیا  .دراد  يرثؤم  مهم و  شقن  هداوناـخ  ماکحتـسا  رد  دارفا ،

نید رظن  زا  قالط  شهوکن  لیلد  هب  اهنت  یبهذم ، ياه  هداوناخ  رد  قالط  زا  يرود  تلع  تسا و  تبثم  يدنویپ  ياراد 

ص 367. ج 6 ، همکحلا ، نازیم  - 1
 . ش 9 و 10 راتفر ، هشیدنا و  هلجم  زا : لقن  هب  ص 138 ، شیاین ، وترپ  رد  شمارآ  - 2
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(1) .دوش یم  هداوناخ  ماکحتسا  ببس  بهذم ، هکلب  دننک ، یمن  یگدنز  رگیدکی  اب  يراچان  يور  زا  یبهذم  دارفا  هک  ارچ  تسین ؛

.دنک لمع  وا  ياه  نامرف  هب  دشاب و  گرزب  يادخ  دای  هب  ناسنا  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  لصاح  ندوب  یبهذم  هک  تسا  یهیدب 

نارگید قوقح  هب  زواجت  ج )

نارگید قوقح  هب  زواجت  ج )

یناسآ هب  ار  شتالکـشم  دـسرب و  دوخ  يالاو  ياه  فدـه  هب  دـناوت  یم  عامتجا  هیاس  رد  تسا و  یعامتجا  ًاترطف  يدوجوم  ناـسنا ،
.دسرب یتخب  شوخ  هب  دنک و  عفر 

یتحار ببـس  تاررقم ، نآ  تیاعر  هک  تسا  هدـش  نییعت  دارفا  يارب  یقوقح  فیاـظو و  درک ، یگدـنز  هعماـج  رد  ناوتب  هکنیا  يارب 
.تسا هعماج  دارفا  يورخا  تداعس  يویند و  یگدنز 

تاررقم نارگید و  قوقح  تیاعر  رد  دـنناد ، یم  رظان  رـضاح و  ار  ادـخ  لاـح  همه  رد  دنتـسه و  ادـخ  داـی  هب  دارفا  هک  یعماوج  رد 
لمع نارگید و  قوقح  تیاعر  رد  اه  تقو  رتشیب  دنـشاب ، لفاغ  ادخ  دای  زا  نآ  دارفا  هک  یعماوج  .دننک  یم  تبظاوم  رتشیب  یعامتجا 

.دنزرو یم  یهاتوک  یعامتجا  تاررقم  هب 

هعماج طوقس  یشاپورف و  د )

هعماج طوقس  یشاپورف و  د )

اریز دور ؛ یم  شیپ  یـشاپورف  هب  ور  ادـخ ، دای  زا  لفاغ  هعماج  میرب  یم  یپ  ادـخ ، دای  زا  تلفغ  یعاـمتجا  ياـه  بیـسآ  هب  هجوت  اـب 
رگیدـمه هب  دـنراذگ و  یمن  مارتحا  رگیدـکی  قوقح  هب  دـشاب ، ...و  يراوخ  مارح  دایتعا ، يراکهزب ، راتفرگ  نآ  دارفا  هک  يا  هعماج 

هک يا  هنوگ  هب  دـنک ، یم  طوقـس  یعیبط  روط  هب  يا  هعماج  نینچ  .تسا  تسـس  يا  هعماج  نینچ  رد  هداوناخ  داهن  دـنرادن و  دامتعا 
دور یم  نیب  زا  ناسنا  شزرا 

 . ش 9 و 10 راتفر ، هشیدنا و  هلجم  زا : لقن  هب  ص 138 ، شیاین ، وترپ  رد  شمارآ  - 1
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یم تاجن  نامگ  یب  دـننک ، لمع  ادـخ  ياه  ناـمرف  هب  دـننک و  هجوت  نید  هب  یعماوج ، نینچ  رگا  لاـح  .دوش  یم  ـالاک  هب  لیدـبت  و 
: دیوگ یم  یب  نیدت  .دنبای 

(1).

هار اهنت  .ددرگ و  یمزاب  نانآ  يونعم  رقف  هب  لصا  رد  دـنا ، هدـش  نآ  راچد  رـضاح  نرق  رد  ناییاکیرما  ناییاپورا و  رتشیب  هک  ینارحب 
تسا تیونعم  نید و  هب  تشگزاب  تسا ، نآ  راتفرگ  برغ  يایند  هک  یقالخا  یشاپورف  نیا  نامرد 

صص 159 و 160. شیاینوترپ ، رد  شمارآ  - 1
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ادخ دای  شرتسگ  جیورت و  رد  هناسر  شقن  مجنپ : لصف 

هراشا

ادخ دای  شرتسگ  جیورت و  رد  هناسر  شقن  مجنپ : لصف 

، یگنهرف ياه  هنیمز  رد  هعماج  دـشر  یهاگآ و  شرتسگ  رد  یطابترا ، هناـسر  نیرتریگارف  نیرت و  هدرتسگ  هاـگیاج  رد  امیـسوادص 
.دراد یناوارف  شقن  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ،

وا دای  هب  ادخ و  هب  داقتعا  دنک و  انشآ  بهذم  نید و  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  تلم ، هب  امیـسوادص  يرازگ  تمدخ  ياه  هار  زا  یکی 
: دنشاب هتشاد  هجوت  اه  هتکن  نیا  هب  دیاب  نازاس  همانرب  مهم ، هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  .دهد و  جاور  مدرم  نایم  ار  ندوب 

يزاس همانرب  رد  ادخ  دای  ریثأت  . 1

يزاس همانرب  رد  ادخ  دای  ریثأت  . 1

هماـنرب هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  نآ ، حالـصا  يارب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  یپ  رد  یپ  شرافـس  امیـسوادص و  تیمها  هب  هجوت  اـب 
رضاح ار  ادخ  دوخ ، ياه  تیلاعف  همه  رد  ات  دنتـسه  وا  دای  هب  دننمؤم و  هک  دنوش  باختنا  یناسک  نایم  زا  دیاب  امیـس ، ادص و  نازاس 

.دنرادب مّدقم  مدرم  تیاضر  رب  ار  ادخ  تیاضر  دننادب و  دوخ  راک  رب  رظان  و 

دربب و هرهب  هدـمآ  تسد  هب  تصرف  زا  دـشوک  یم  هکلب  دزاـس ، یمن  مالـسا  فـالخ  رب  تسرداـن و  يا  هماـنرب  اـهنت  هن  يدرف ، نینچ 
.دراد رذحرب  مالسا ، فالخ  لامعا  ماجنا  زا  دنک و  بیغرت  قیوشت و  مالسا  قفاوم  لامعا  ماجنا  هب  ار  مدرم  هک  دزاسب  يا  همانرب 
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: دومرف یمالسا  يروهمج  يامیسوادص  ياروش  ياضعا  هب  باطخ  خیرات 29/7/1359 ، رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

یمالـسا يروهمج  فالخ  رب  تسا ، یمالـسا  نیزاوم  فالخ  رب  هک  ییاهزیچ  نآ  دشاب و  اه  هاگتـسد  نیا  همه  رد  مالـسا  مدق  دـیاب 
ياه ملیف  کی  دیاب  اه  ملیف  نیا  نویزیولت ، رد  ًالثم  .دورب  نیب  زا  دـیاب  اهنیا  دـشاب ، رگا  تسا ، تلم  حـلاصم  فالخ  رب  همه  هک  تسا 
کی هچنانچ  رگا  .درک  زارتحا  نآ  زا  دـیاب  ار  اهنیا  دـنوشب ، فرحنم  ام  ياه  ناوج  دـننک  هاگن  یتقو  هک  ییاه  ملیف  دـشاب ، هدـنزومآ 

؛ دینکب تحیـصن  دینکب ، تحیـصن  دوش  یم  رگا  دنهدب ، ماجنا  ار  یلامعا  وچمه  کی  دنهاوخب  هک  دنـشاب  اجنآ  رد  یـصاخشا  یتقو 
(1) .امش تیلوئسم  تسا  گرزب  تیلوئسم  کی  .دوشب  دیاب  هیفصت  هن ، رگا 

همانرب ات  دنشاب  مالسا  هب  دهعتم  نمؤم و  دیاب  يزاس  همانرب  ناراکردنا  تسد  همه  هک  میرب  یم  یپ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  نانخـس  زا 
یبلق داقتعا  هک  يزیچ  ره  هب  ناسنا  اریز  دـشاب ؛ یمالـسا  قالخا  مالـسا و  نید  شرتسگ  ادـخ و  ریـسم  رد  دـننک ، یم  هیهت  هک  ییاـه 
رتشیب هچره  امیسوادص  نازاس  همانرب  ور ، نیا  زا  .دوب  دهاوخ  رواب  نآ  زا  هتفرگ  تئـشن  شراتفگ  راتفر و  رتشیب  ای  مامت  دشاب ، هتـشاد 
تهج رد  ییاه  همانرب  دـننک و  یم  تقد  رتشیب  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  دـننادب ، دوخ  لاـمعا  رب  رظاـن  ار  ادـخ  دنـشاب و  ادـخ  داـی  هب 

.دور یم  شیپ  ادخ  يوس  هب  هعماج  هجیتن  رد  دنزاس ، یم  یمالسا  ياه  هزومآ 

امیسوادص ياه  يزیر  همانرب  رد  ادخ  دای  ریثأت  . 2

امیسوادص ياه  يزیر  همانرب  رد  ادخ  دای  ریثأت  . 2

هلیـسو هب  هک  امیـسوادص  یلک  ياه  یـشم  طخ  نالک و  ياه  يزیر  همانرب  رد  دراد ، ریثأت  يزاس  همانرب  رد  هک  هنوگ  نامه  ادـخ  دای 
طوطخ رگا  اریز  دراد ؛ یمهم  ریثأت  زین  دوش  یم  غالبا  نازاس  همانرب  هب  نییعت و  نوگانوگ  ياه  شخب  ياسؤر 

صص 11 و 12. ج 1 ، رون ، هفیحص  - 1
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يرییغت نادنچ  دنشاب ، مه  دهعتم  رگا  یتح  نازاس  همانرب  دوش ، میسرت  ادخ  دای  زا  لفاغ  دهعتمریغ و  دارفا  هلیـسو  هب  اه  همانرب  یلـصا 
.تسا رت  ساسح  نازیر  همانرب  اه و  سیئر  راک  ور ، نیازا  .دننک  داجیا  دنناوت  یمن  نآ  رد 

مالـسا و ریـسم  رد  نانآ  ياه  يزیر  همانرب  اـت  دنـشاب  هاـگآ  نمؤم و  دارفا  زا  هک  دوش  تقد  نارگید  زا  رتشیب  اـهنآ  شنیزگ  رد  دـیاب 
ار مدرم  دناوتب  رگید ، نمؤم  دارفا  تسد  هب  نآ  يارجا  تخاس و  تروص  رد  هک  دوش  میظنت  يا  هنوگ  هب  دـشاب و  یمالـسا  يروهمج 

نوگانوگ ياه  شخب  ياسؤر  دـهعت  نامیا و  دروم  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .دـنک  توعد  تسرد  هار  هب 
: دیوگ یم  امیسوادص  يرفن  جنپ  ياروش  هب  باطخ  ناشیا  .دنراد  يرتشیب  دیکأت 

( تسا یگرزب  هاگنب  هتبلا   ) نویزیولت رد  دنتـسه  اهراک  سأر  دنتـسه و  اـهراک  نیا  رد  هک  یناـسک  نیا  همه  هک  دـیفظوم  امـش  نـالا 
یمالسا يروهمج  هک  دننادب  دنـشاب و  یمالـسا  يروهمج  هب  دقتعم  مالـسا و  هب  دنـشاب  دهعتم  هک  یـصاخشا  کی  هک  دینک  تبقارم 
دیراذگن دینکب ، تراظن  ناریا . ...  رـساترس  رد  دیهدب  رارق  اهراک  سأر  رد  ار  اهنآ  دیاب  دـشاب ، یمالـسا  دـیاب  شیاوتحم  هچ ، ینعی 

رما کی  نیا  دینک و  هیفصت  دوش ، یمن  رگا  .دینک  یلاح  اهنآ  هب  دیاب  صاخشا ، دندش  ادیپ  رگا  .دنتـسین  دهعتم  هک  یـصاخشا  تسد 
(1) .تسا مزال  يرورض و 

نمؤم دارفا  وزج  امیـس ، ادـص و  نازاس  همانرب  نینچمه  نازیر و  هماـنرب  هک  یتروص  رد  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  بلاـطم ، عومجم  زا 
يولج هلیـسو ، نیدب  دنزاس و  انـشآ  وا  دای  ادخ و  اب  ار  مدرم  هک  دننک  شخپ  امیـس  ادص و  زا  هیهت و  ییاه  همانرب  دنناوت  یم  دنـشاب ،

.دش دهاوخ  هتفرگ  نمشد  یگنهرف  مجاهت 

ص 12. ج 1 ، رون ، هفیحص  - 1
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یلم هناسر  رد  هدش  شخپ  ياه  همانرب  یبایزرا  دقن و  . 3

هراشا

یلم هناسر  رد  هدش  شخپ  ياه  همانرب  یبایزرا  دقن و  . 3

رب کیئال  هعماج  اب  روحمادخ  يا  هعماج  يوس  هب  هعماج  نداد  تهج  هعماج و  يزاس  گنهرف  رد  امیسوادص  شقن  زورما ، يایند  رد 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  لحار  ماما  .تسین  هدیشوپ  یسک 

اه هاگتـسد  نیا  اب  تلم  راشقا  مامت  دـیاب  .تسا  یتیبرت  ياه  هاگتـسد  اـه  هاگتـسد  نیا  .تسا  همه  زا  رتشیب  نویزیولت  ویدار و  تیمها 
(1) .تسا هدرتسگ  روشک  حطس  مامت  رد  هک  تسا  یمومع  هاگتسد  کی  دنوش ، تیبرت 

فده يوس  هب  ار  مدرم  دناسرب و  ییافوکـش  دشر و  هب  ار  هعماج  دناوت  یم  دشوکب ، يروابادخ  تهج  رد  رگا  گرزب  هاگـشناد  نیا 
دهد و رییغت  ار  هعماج  يراتفر  ياهوگلا  دنک و  اثنخ  ار  یلخاد  یجراخ و  نانمـشد  رگناریو  تاغیلبت  دهد و  قوس  یهلا  گرزب  ياه 
مالسا و نانمشد  یفنم  تاغیلبت  اب  ییورایور  ياج  هب  دناوت  یم  هک  نانچ  دنک ، تیبثت  ار  یمالـسا  ناریا  هعماج  رب  مکاح  ياه  شزرا 

دیدپ ار  ینارگن  بارطـضا و  دوش و  لیدـبت  اهنآ  فادـها  شرتسگ  يارب  یتاغیلبت  يوگدـنلب  هب  دوخ  نانآ ، ياه  هعیاش  ندرک  یثنخ 
.دنک نارحب  راتفرگ  ار  روشک  دروایب و 

یلم هناسر  رد  تّوق  طاقن  فلا )

دراوم هلمج  زا  یمهم  ياهدرکیور  هب  ادـخ ، دای  یتیبرت  راثآ  دروم  رد  یـشیامن  ياه  لایرـس  اه و  همانرب  دـیلوت  هنیمز  رد  یلم  هناسر 
: تسا هدرک  مادقا  ریز 

تماما هب  هژیو  هب  سدـقم  ياه  ناکم  رد  تعامج  زامن  شخپ  نآ  زا  سپ  ناذا و  شخپ  يدابع ، بساـنم  ياـه  هماـنرب  هیهت  کـی _ 
.يربهر مظعم  ماقم  ینید و  عجارم 

.اعد زامن و  هرابرد  ییاه  هنحـص  ندـناجنگ  دـشاب و  باذـج  هعماج  دارفا  همه  يارب  هک  یـشیامن  ياه  ملیف  اـه و  لایرـس  هیهت  ود _ 
نتخاس نینچمه 

ص 203. ج 5 ، رون ، هفیحص  - 1
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.دراد دوجو  یلم  هناسر  رد  ییاه  همانرب  نینچ  هک  ...و  (ع ) یلع ماما  لایرس  دننامه  یخیرات ، یبهذم و  ياه  لایرس 

.دزادنا یم  ادخ  دای  هب  ار  ناسنا  نانآ ، ندید  هک  ینید  یبهذم و  ناسانـشراک  ناگرزب و  هرابرد  هژیو  ياه  همانرب  دیلوت  هیهت و  هس _ 
ریـس و لها  گرزب و  نافراع  ناملاع و  لاـح  حرـش  هژیو  هب  ...و  یلمآ  هداز  نسح  هللا  تیآ  نوچ  یناـسک  ینارنخـس  شخپ  نینچمه 

.تسا كدنا  رایسب  اه  همانرب  هنوگ  نیا  هتبلا  .دنا  هدیسر  يونعم  تاماقم  هب  هک  كولس 

یلم هناسر  رد  فعض  طاقن  ب )

تـسا ییاه  یتساک  راتفرگ  هناسر  نیا  امیـسوادص ، رد  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  هنیمز  رد  تبثم  ياه  همانرب  دیلوت  اه و  تیلاعف  دوجو  اب 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک 

راثآ هرابرد  ...و  نشیمینا  شیامن ، تروص  هب  بسانم  يا  همانرب  نونکات  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لاس  یـس  تشذـگ  اب  کـی _ 
حرـش و  (ع ) ناموصعم هریـس  نآرق ، ياه  هزومآ  گنهرف  زا  يدـنم  هرهب  اب  هک  یلاحرد  .تسا  هدـشن  شخپ  هیهت و  ادـخ ، دای  یتیبرت 

.دوش ماجنا  هار  نیا  رد  يرت  يدج  شالت  دیاب  دراد و  دوجو  یناوارف  ياه  هژوس  ناگرزب ، لاوحا 

هتفیـش ار  نارگاشامت  دنتـسه و  بلطایند  نارگیزاب ، دوش ، یم  شخپ  هیهت و  هک  ییاه  ملیف  اـه و  لایرـس  اـه ، هماـنرب  رتشیب  رد  ود _ 
اب هـمه  زا  رت  مـهم  ینید و  ياـه  شزرا  تیوـنعم و  هـب  یهجوـت  یب  فارــسا و  اـب  دــنزاس و  یم  قرب  قرز و  رپ  یلمجت و  یگدــنز 
هب زاس ، همانرب  زیر و  همانرب  مرتحم  ناراکردـنا  تسد  تسا  مزال  هنیمز  نیا  رد  .دـننک  یم  انـشآ  لاعتم ، يادـخ  دای  رکذ و  یـشومارف 

ار نآ  رهاظم  ایند و  هب  هقالع  تسس و  ار  يروابادخ  ینید و  ياه  شزرا  هب  مدرم  نامیا  ییارگایند ، نوچ  دنروایب ؛ ور  ینید  درکیور 
اه ناسنا  دوجو  رد 
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: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .دننک  یم  شومارف  ار  گرم  ترخآ و  ادخ ، اه  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  .دنک  یم  هنیداهن 

ياه شزرا  قالخا و  نید و  نآ  رد  هک  دشاب  یناگمه  یهاگشناد  دیاب  تسا ، هدرک  ریبعت  لحار  راوگرزب  ماما  هک  نانچ  امیسوادص  »
(1) «. دوش هتخومآ  یگدنز و  شور  هار و  یمالسا و 

ای رگلیلحت ، هدنـسیون و  رگـشهوژپ ، سانـشراک  ناونع  هب  ءوس ، هنیـشیپ  ياراد  راد و  هلئـسم  ياه  تیـصخش  زا  یلم ، هناسر  رد  هس _ 
يربهر مظعم  ماقم  هللا و  همحر  ماما  ياه  هشیدنا  ربارب  رد  دنفلاخم و  یمالسا  يروهمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  اب  هک  ییاه  نایرج 

.تسا كرابمان  یقافتا  هک  هدش  هدافتسا  اهراب  دنتسه ،

موسر بادآ و  گنهرف و  یفرعم  لثم  نوگانوگ ، ياه  هناهب  هب  امیسوادص  رد  یهاگ  برطم ؛ یقیسوم  انغ و  صقر ، جیورت  راهچ _ 
يارب نز  صقر  اـهنت  .تسا  مارح  یـصقر  عون  ره  ناـهیقف ؛  ياوتف  ساـسا  رب  هک  یلاـحرد  .دوش  یم  شخپ  يا  هلیبق  صقر  اـه  هلیبـق 

ساسارب اهنآ ، ریغ  یتنس و  یناریا ، زا  معا  یقیسوم ، انغ و  نینچمه  (2) .تسا هدش  هدرمش  زاجم  اهقف  یخرب  ياوتف  ساسارب  شرهوش 
: مینک یم  هراشا  نآ  خساپ  اتفتسا و  کی  هب  هنیمز  نیا  رد  .تسا  مارح  گرزب  ناهیقف  ياوتف 

؟ ریخ ای  تسا  مارح  دشاب ، یم  ناریا  یلم  ثاریم  هک  یتنس  یقیسوم  ایآ 

: دیلقت عجارم  ماظع و  تایآ  خساپ 

هب دوش ، بوسحم  تیـصعم  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  يوهل  یقیـسوم  فرع  رظن  زا  هک  يزیچ  : » هلظدـم يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
مارح قلطم  روط 

ص 228. چ 1 ، ، 1384 امیس ، ادص و  ياه  شهوژپ  زکرم  خرس ، نافرع  هداز ، حیبذ  اضر  یلع  - 1
.دینک هعجارم  دلج 1 ، دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  باتک  هب  صقر ، هرابرد  اهقف  ياواتف  زا  یهاگآ  يارب  - 2
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«. تسین نآ  ریغ  یتنس و  یقیسوم  یناریاریغ و  یناریا و  یقیسوم  نیب  یقرف  دروم  نیا  رد  تسا و 

«. تسین ندوب  یتنس  لالح ، مارح و  رایعم  : » هلظدم یناتسیس  هللا  تیآ  ترضح 

«. تسا طایتحا  دروم  زین  یهلم  یقیسوم  تسا و  مارح  برطم  یقیسوم   : » هللا همحر  تجهب  هللا  تیآ  ترضح 

«. تسا مارح  : » هلظدم یناگیاپلگ  یفاص  هللا  تیآ  ترضح 

«. دوش كرت  دیاب  مارح  تنس   : » هللا همحر  ینارکنل  لضاف  هللا  تیآ  ترضح 

(1) «. تسین یتنس  ریغ  یتنس و  نیب  یقرف  تسا و  مارح  يوهل  یقیسوم   : » هللا همحر  يزیربت  هللا  تیآ  ترضح 

يا همانرب  ياهداهنشیپ  . 4

يا همانرب  ياهداهنشیپ  . 4

هدافتسا هتسیاش  نماد و  كاپ  دنمشناد ، حلاص ، دارفا  زا  ...و  شیامن  ییارجا ، یتیریدم ، امیسوادص ، نوگانوگ  ياه  شخب  رد  فلا )
یگنهرف و یـشزومآ ، لیاسو  ناونع  هب  اه  لایرـس  اه و  ملیف  اه ، همانرب  نوچ  دـنوش ؛ تیبرت  هتـسیاش  يدارفا  روظنم ، نیدـب  اـی  دوش ،

یم رارق  ریثأت  تحت  لاس ، نهک  دارفا  ات  هتفرگ  لاسدرخ  ناکدوک  زا  هک  هداد  ناشن  هبرجت  .دـشاب  راذـگرثا  رایـسب  دـنناوت  یم  یتیبرت 
.دروآ دـیدپ  هعماـج  دارفا  راـتفر  قـالخا و  رد  یتارییغت  دـناوت  یم  یتـیبرت  دـنمورین  لـماع  ناونع  هب  گرزب ، هاگتـسد  نیا  دـنریگ و 
تیاعر ار  باجح  هلمج  زا  یمالـسا ، ینید و  رئاعـش  هک  تساوخ  هدـننک  هیهت  زا  اه  لایرـس  اـه و  ملیف  دـیلوت  رد  ناوت  یم  نیارباـنب ،

.دننک

صص 95 و 96. ج 3 ، دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  - 1
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یمالسا ياه  شزرا  ندرک  تسس  ینکفا و  ههبش  يارب  اه  هاگتـسد  نیرت  هتفرـشیپ  زا  يدنم  هرهب  اب  ناهج  نوگانوگ  ياه  هناسر  ب )
.دنروآ دیدپ  يا  هدننک  هارمگ  جاوما  دنتسیاب و  یلم  هناسر  ربارب  رد  دنشوک ، یم 

، یلم هناسر  رد  اهنآ  نداد  شیامن  اریز  ینید ؛ ناسانـشراک  تارظن  زا  يدـنم  هرهب  اـب  دنتـسم ، ياـه  لایرـس  ملیف و  دـیلوت  هیهت و  ج )
.دزادنا یم  ترخآ  ادخ و  دای  هب  ار  نانآ  دهد و  یم  قوس  ینید  ياه  شزرا  يوس  هب  ار  یمالسا  هعماج 

.تسا ناناوجون  ناکدوک و  هقالع  هجوت و  دروم  رایسب  هک  ینید  هنیمز  رد  ینوتراک  ییامنایوپ و  ياه  همانرب  دیلوت  هیهت و  د )

.ادخ دای  رکذ و  یتیبرت  راثآ  یسررب  يارب  ناسانشراک  روضح  اب  یملع  ياه  تسشن  يرازگرب  ه )_

اه هژوس  یفرعم  . 5

اه هژوس  یفرعم  . 5

.دراد هعماج  رد  ادـخ  داـی  شرتسگ  مدرم و  تیبرت  رد  یمهم  ریثأـت  دوش ، هدافتـسا  نمؤم  دارفا  یناگدـنز  زا  اـه  هماـنرب  هیهت  رد  رگا 
یخرب هب  ریز  رد  هک  دشاب  قوذ  شوخ  نازاس  همانرب  يارب  یبلاج  ياه  هژوس  دارفا ، نیا  یگدنز  ناتـساد  دـسر  یم  رظن  هب  ور ، نیازا 

: دوش یم  هراشا  هنومن  يارب  اهنآ  زا 

وا هب  لکوت  دوب و  ادخ  دای  هب  نانچ  ناشیا  .داتفا  شتآ  رد  ترضح  هک  یماگنه  هژیو  هب  (ع ،) میهاربا ترضح  یگدنز  ناتـساد  فلا )
.تساوخن يرای  مه  لیئربج  زا  یتح  هک  تشاد 

نیمز و نامـسآ و  دـننکفیب ، شتآ  رد  دنتـساوخ  یم  دنتـشاذگ و  قینجنم  يالاب  ار  (ع ) میهاربا هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  تایاور  رد 
.دنک ظفح  ار  نادرمدازآ  ربهر  دیحوت و  نامرهق  نیا  هک  دنتساوخ  ادخ  زا  دندیشکرب و  دایرف  ناگتشرف 
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: تفگ (ع ) میهاربا منک »؟ کمک  ات  يراد  يزاین  ایآ  ٌهَجاح ؛ َکلَا  : » تفگ دـمآ و  لـیئربج  تسا : هدـمآ  (ع ) قداـص ماـما  تیاور  رد 
(1) «. هن وت ، هب  اما  الَف ؛ َکَیِلا  اّمَا  »

«. هاوخب ادخ  زا  ار  تزاین  سپ  َکَّبَر ؛ لَئْسَاَف  : » تفگ وا  هب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  یلقن ، قبط 

(2) «. تسا یفاک  تسا ، هاگآ  نم  لاح  زا  وا  هک  هزادنا  نیمه  ِیلاِحب ؛ ُهُْملِع  ِیلاؤُس  ْنِم  ِیبْسَح  : » تفگ خساپ  رد  (ع ) میهاربا

َذاعَم : » تفگ تفرگ ، رارق  رصم  زیزع  نز  عورشمان  تساوخرد  ربارب  رد  هک  ینامز  هژیو  هب  (ع ،) فسوی ترضح  یگدنز  ناتساد  ب )
(3) «. ادخ رب  هانپ  هللا ؛

يدوبعم َنیِملاّظلا ؛ َنِم  ُْتنُک  ّینِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  : » تفگ یم  دوب و  ادخ  دای  هب  مه  یهام  مکش  رد  (ع ) سنوی ترضح  ج )
(84 ءایبنا : «. ) مدوب ناراک  متس  زا  نم  هک  یتسار  وت ، یهزنم  تسین ، وت  زج 

دیهـش هلمرح  ریت  باترپ  رثا  رب  دوب و  شتـسد  يور  رغـصا ،) یلع  ، ) شراوخریـش لفط  هک  یماگنه  اروشاع ، زور  (ع ) نیـسح ماما  د )
رــضحم رد  هـکنیا  دــنک ، یم  ناـسآ  هدــمآ ، دورف  نـم  رب  هـک  ار  یتبیــصم  ره  ِهللا ؛ ِنـیَِعب  ُهَّنَا  ِیب  ََلََزن  اـم  یَلَع  َنَّوَـه  : » تـفگ دــش ،

(4) «. تسادخ

یـضاق یفجن ، یـشعرم  هللا  تیآ  يدرجورب ، هللا  تیآ  ییابطابط ، همالع  ینیمخ ، ماـما  نوچ  یناـگرزب  یگدـنز  ناتـساد  زا  نینچمه 
هدافتسا ناوت  یم  هللا  همحر  ...و  طایخ  یلع  بجر  خیش  یناهفصا ، یکدوخن  یلع  نسح  خیش  يزیربت ، یکلم  داوج  ازریم  ییابطابط ،

.درک

ص 308. ج 14 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
ص 445. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  - 2

.23 فسوی : کن : - 3
ص 477. چ 2 ، ، 1374 فورعملاراد ، مق ، نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  ناراکمه ، یفیرش و  دومحم  - 4
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طایخ یلع  بجر  خیش  ناتساد 

هب يو  .درک  یم  لمع  ادخ  ياه  نامرف  هب  دوب و  ادخ  دای  هب  هراومه  هک  دوب  يا  هتسراو  ياه  ناسنا  زا  یکی  طایخ ، یلع  بجر  خیش 
یمـسر تامولعم  زا  خیـش  .دـید  یم  ار  یبیغ  قیاقح  زا  يرایـسب  دوب و  هدـش  انیب  شا  یخزرب  هدـید  هدیـسر و  يا  هژیو  يونعم  ماـقم 

ياوه اب  تفلاخم  ادخ و  دای  رثا  رب  هک  دراد  نیریـس  نبا  ناتـساد  هیبش  یتیاکح  وا  یخزرب  هدـید  ندـش  زاب  .دوبن  رادروخرب  يوزوح 
: تسا هدش  لقن  وا  دوخ  زا  .دوب  هتفرگ  رارق  یهلا  صاخ  تیانع  دروم  سفن ،

: متفگ دوخ  اب  .تخادنا  ماد  هب  ارم  تولخ  يا  هناخ  رد  ماجنارس  دش و  نم  هتخاب  لد  ناگتسب ، زا  ابیز  انعر و  يرتخد  یناوج ، مایا  رد 
! نک ناحتما  ار  ادخ  وت  راب  نیا  ایب  .دنک  ناحتما  ار  وت  دناوت  یم  ادخ  یلع ! بجر 

! نک تیبرت  تدوخ  يارب  ارم  مه  وت  منک ، یم  كرت  وت  يارب  ار  هانگ  نیا  نم  ایادخ ! متشاد : هضرع  دنوادخ  هب  سپس 

یمن دـندید و  یمن  نارگید  ار  هچنآ  دوـش و  یم  نـشور  وا  یخزرب  هدـید  گـنرد  یب  دزیرگ و  یم  هاـنگ  ماد  زا  تعرـس  هـب  هاـگنآ 
(1) .دونش یم  دنیب و  یم  دندینش ،

ص 8 چ 5 ، ، 1376 ثیدحلاراد ، هسسؤم  طایخ ،) یلع  بجر  خیش  همان  یگدنز   ) صالخا سیدنت  يرهـش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1
.

هللا همحر  ینیمخ  ماما  هشیدنا  رب  دیکات  اب  ادخ  دای  یتیبرت  راثآ  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13530/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:113

همان باتک 

همان باتک 

.نآرق  �

.هغالبلا جهن   �

.1378 مهن ،  پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هولصلا ، بادآ  .1

.1380 لوا ، پاچ  نینمؤملاریما ، مامالا  هسردم  مق ، نآرق ، رد  قالخا  .2

.1373 موس ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  سفن ، اب  هزرابم  ای  ربکا  داهج  يوسوم ،) هللا  حور   ) ینیمخ ماما  .3

، مهدراهچ پاـچ  ینیمخ ، ماـما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  ثیدـح ، لـهچ  .__________________________ ، 4
.1376

راثآ رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نیفراعلا ،) هولـص  نیکلاسلا و  جارعم   ) هولـصلاّرس .__________________________ ، 5
.1372 مود ، پاچ  ینیمخ ، ماما 

.1378 هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ماما ، هفیحص  .__________________________ ، 6

.1361 مهن ، پاچ  یمالسا ، داشرا  ترازو  تاراشتنا  نارهت ، رون ، هفیحص  .__________________________ ، 7

.1369 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، فطع ، هطقن  .__________________________ ، 8

.1370 لوا ، پاچ  داؤف ، تاراشتنا  نارهت ، دیما ، گنهرف  دمحم ، یتشهب ، .9

.1384 لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ _  هسسؤم  مق ، شیاین ، وترپ  رد  شمارآ  دمحا ، یلع  یهانپ ، .10

.1369 لوا ، پاچ  فده ، یتاعوبطم  مق ، نآرق ، مایپ  .11

.ق _ . 1422 ه لوا ، پاچ  ثیدحلا ، راد  مق ، همکحلا ، نازیم  بختنم  دیمحدیس ، ینیسح ، .12

، موس پاچ  هیارآ ، یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، یمالسا ،) عماج  فراعملا  هرئاد   ) فیراعم فراعم و  یفطـصمدیس ، یتشد ، ینیـسح  .13
.1379
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.1370 قح ، هار  رد  هسسؤم  مق ، هداعسلا ، جارعم  هصالخ  .14

.1373 لوا ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، ادخهد ، همان  تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، .15

.1384 لوا ، پاچ  امیس ، ادص و  ياه  شهوژپ  زکرم  خرس ، نافرع  اضر ، یلع  هداز ، حیبذ  .16

.1378 زامن ، هماقا  داتس  نارهت ، یسانشزامن ، نسح ، يدشار ، .17

1412 ه_ لوا ، پاچ  هیماشلارادلا ، توریب ، يدواد ، ناندـع  ناوفـص  قیقحت : نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  نیـسح ، یناهفـصا ، بغار  .18
.ق .

تاراشتنا نارهت ، يراصنا ،) هللادـبع  هجاوخ  ریـسفت  هب  فورعم   ) راربالا هدـعو  رارـسالا  فشک  لـضفلاوبا ، يدـبیم ، نیدلادیـشر  .19
.1382 متفه ، پاچ  ریبکریما ،

.1373 مراهچ ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ینیمخ ،) ماما  ینافرع  همان   ) قشع هر  .20
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.1364 لوا ، پاچ  یهاگشناد ، داهج  يزکرم  رتفد  یمالسا ، قالخا  یلعدمحم ، تاداس ، .21

.1372 لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح  حرش  .22

.1374 مود ، پاچ  فورعملاراد ، مق ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  ناراکمه ، دومحم و  یفیرش ، .23

.ق _ . 1410 ه لوا ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  دمحم ، یلماع ، رح  خیش  .24

.ق _ . 1394 ه موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحم ، دیس  ییابطابط ، .25

.1379 لوا ، پاچ  جورع ، رشن  هسسؤم  نارهت ، ینیمخ ،) ماما  نافرع  رد  يریس   ) رازه زا  رغاس  کی  همطاف ، ییابطابط ، .26

.ق _ . 1403 ه یفجن ، یشعرم  هناخباتک  تاراشتنا  مق ، نایبلا ، عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، .27

.1379 لوا ، پاچ  ردص ، تاراشتنا  ینیمخ ، ماما  تدابع  زامن و  زا  ناتساد   420 سابع ، يزیزع ، .28

 ، لوا پاچ  نیـسردم ، هعماج  یمالـسا  رـشن  هسـسؤم  مق ، تاـیب ،  هلا  تیب  میظنت  اـب  هیوغللا ، قورف  مجعم  لـاله ، یبا  يرگـسع ، .29
.ق _ . 1412 ه

.1376 موس ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، دیمع ، گنهرف  نسح ، دیمع ، .30

.1342 قودصلا ، هبتکم  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : ءایحالا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا  هجحملا  نسحم ، یناشاک ، ضیف  .31

.1364 يریما ، تاراشتنا  یعامتجا ، ضراوع  اه و  بیسآ  یلع ، يریما ، یمئاق  .32

.ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  .33

.ق _ . 1416 ه مود ، پاچ  هوسالاراد ، ناریا ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  یمق ، .34

.نانجلا حیتافم  سابع ، خیش  یمق ، .________________ ، 35

.ق _ . 1404 ه مراهچ ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .36

.1384 لوا ، پاچ  يروکش ، تاراشتنا  مق ، تنس ، نآرق و  هاگدید  زا  رکذ  یلع ، یساملا ، .37

.ق _ . 1404 ه ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، .38
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.1379 نارکمج ، سدقم  مق ، راونالا ، هاکشم  .________________ ، 39

.1378 لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ینیمخ ، ماما  راثآ  هعومجم  .40

.1376 مجنپ ، پاچ  ثیدحلاراد ، طایخ ،) یلع  بجر  خیش  همان  یگدنز   ) صالخا سیدنت  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  .41

.ق _ . 1422 ه ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  .42

[ ات یب  ، ] یفحص تاراشتنا  مق ، هیددعلا ، ظعاوملا  یلع ، ینیکشم ، .43
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.1376 مراهچ ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، یسراف ، گنهرف  دمحم ، نیعم ، .44

.1384 دیدج ، شیاریو  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، رصان و  هللا  تیآ  يزاریش ، مراکم  .45
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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