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هچابید

هچابید

میلعت اب  ملاس  هعماج  ره  هدولاش  ًاساسا  .دنلئاق  يا  هژیو  تیمها  یکدوک  نارود  رد  تیبرت  يارب  اه  تلم  اه و  بهذم  اه ، بتکم  همه 
یمن حلاص  نادـنزرف  تیبرت  ياتـسار  رد  ار  ناردام  ناردـپ و  نایبرم و  یـساسا  هدـنزاس و  شقن  دریگ و  یم  لکـش  تسرد  تیبرت  و 
هنوگ هب  دنـشاب ، نادنزرف  ناج  مسج و  نایم  نزاوت  داجیا  لابند  هب  ینید ، یتیبرت و  يزیر  همانرب  اب  دیاب  نیدلاو  .تفرگ  هدـیدان  ناوت 

رد .دنروآ  مهارف  ناشراتفر  هشیدنا و  رد  نامیا  یّلجت  يارب  ار  مزال  دادعتسا  یگدامآ و  دنیارایب و  یقالخا  لیاضف  هب  ار  نانآ  هک  يا 
تداعس هار  دنریگ ، رارق  تیاده  لماکت و  ریسم  رد  رگا  دنتسه و  اه  ناسنا  هب  راگدرورپ  هدنزرا  ياه  تمعن  هلمج  زا  نادنزرف  عقاو ،

، تقیقح رد  .دراذـگ  یم  رثا  نادـنزرف  رب  نیدـلاو  یناور  یمـسج و  ياه  تلاح  همه  هک  تسادـیپ  هتفگان  .دـنیامیپ  یم  ار  لماکت  و 
یطیحم نیرتراذـگریثأت  هداوناخ ، .تسا  نانآ  يدرف  ياه  یگژیو  يایحا  نوناک  نادـنزرف ، اب  نیدـلاو  طاـبترا  یگنوگچ  هداوناـخ و 

یم نیدـلاو  .دروآرد  تیلعف  هب  هوق  زا  ار  اـهنآ  دادعتـسا  تیـصخش و  دـنارورپب و  ار  دارفا  ینورد  ياـه  تیلباـق  دـناوت  یم  هک  تسا 
اه و یبوخ  يوس  هب  ار  نادنزرف  یهلا  كاپ و  ترطف  دنناوت 

نادنزرف اب  نیدلاو  طباور  اب  هطبار  رد  www.Ghaemiyeh.comییاهراتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:9

دنیـشن و یم  رمث  هب  تیوه  نیا  نامز ، تشذگ  اب  .دنراکب  یکدوک  رد  ار  ناسنا  يونعم  ینید و  تیوه  رذب  دننک و  تیاده  اه  یکین 
.دوش یم  رتراوتسا  شیاه  هشیر 

یگنس نارگ  ياه  هیام  تسد  اه و  هزومآ  ینید ، نوتم  زا  تسا  هدیشوک  يرهوج  تاداس  ابیکـش  مناخ  راکرـس  دنمجرا ، رگـشهوژپ 
تیبرت يزاسراومه  نادنزرف و  نیدلاو و  راتفر  میظنت  رد  اه ، هزومآ  نیا  زا  تناعتسا  اب  ات  دروآ  مهارف  امیسوادص  نازاس  همانرب  يارب 

.دریگ رارق  هنیهب  هدافتسا  دروم  هعومجم  نیا  میراد  دیما  ناشیا ، زا  ساپس  اب  .دنرادرب  يرترثؤم  ياه  ماگ  ینید ،

قیفوتلا یلو  هنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

، شناریفس ناربمایپ و  هلیسو  هب  دیشخب و  یتسه  نایمدآ  ام  هب  دیرفآ و  ار  ناهج  هک  تساتکی  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  ساپس و 
.میـشاب شنارک  یب  فاطلا  رازگرکـش  اـت  دومرف  اـطع  رامـش  یب  ياـه  تمعن  اـم  هب  .درک  نامتیادـه  ییاـمنهار و  تسرد ، ریـسم  رد 

(69 فارعا : «. ) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیروآ ، دای  هب  ار  ادخ  ياه  تمعن  سپ  نوِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل  هللا  َءآلا  اوُرُکْذأف  »

هب ناـبرهم  دـنوادخ  ياـه  تمعن  هلمج  زا  .تسا  تمعن  یعقاو  رکـش  ندروآ  ياـج  هب  نمؤم ، ناگدـنب  يراگتـسر  ياـه  هار  زا  یکی 
ار هداوناخ  لیکـشت  تخاس و  مکاح  هدنز  تادوجوم  رب  ار  لسن  ياقب  دلوت و  نوناق  میکح ، دنوادخ  .تسا  حـلاص  دـنزرف  ناگدـنب ،

رگیدـکی نوکـس  شمارآ و  هلیـسو  ار  درم  نز و  شنیرفآ ، ماظن  .تسا  هتـسناد  شنیرفآ  ماظن  اب  ناشیا  یگنهامه  يارب  راـک  نیرتهب 
.تسا هدراذگ  اهنآ  یحور  یمسج و  شمارآ  ورگ  رد  ار  نادنزرف  یتخب  کین  تمالس و  هداد و  رارق 

هک یتیلوئـسم  هدهع  زا  دنبایب ، قیفوت  رگیدکی  یعقاو  كرد  هب  دـشاب و  رتراد  هشیر  رگیدـکی  اب  نانآ  تیمیمـص  مهافت و  هزادـنا  ره 
رت قفوم  دنشاب ، هتشاد  دنمدوس  یـشقن  ادرف  هعماج  رد  هک  ینانز  نادرم و  تیبرت  حلاص و  لسن  شرورپ  رد  دنیآ و  یمرب  رتهب  دنراد ،

.دش دنهاوخ 
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زا شیپ  دـیاب  دـننک ، یم  تیلوئـسم  ساسحا  اهنآ  هدـنیآ  ربارب  رد  دـنهد و  یم  تیمها  دوخ  نادـنزرف  تداعـس  هب  هک  ییاه  هداوناـخ 
هکلب دنتـسه ، ناـکدوک  كاـشوپ  كاروخ و  هیهت  رکف  هب  اـهنت  هن  اـه  هداوناـخ  هنوگ  نیا  .دـننک  يزیر  هماـنرب  وا  يارب  هطقن ، داـقعنا 

هتـسباو دتـسیاب ، دوخ  ياپ  يور  دناوت  یمن  هک  ینامز  ات  كدوک  .دنناد  یم  وا  هیذـغت  زا  رت  مهم  بتارم  هب  ار  كدوک  یتیبرت  لئاسم 
هب رگید  هک  دـسرب  يا  هلحرم  هب  دازون  اـت  دراد  هدـهع  هب  ار  دازون  لـماک  شرورپ  يرادـهگن و  هفیظو  رداـم  تسا و  ردـپ  رداـم و  هب 

.دنراد یهاگیاج  هچ  ام  یگدنز  رد  نادنزرف  هک  مینادب  دیاب  لاح  .دشاب  هتشادن  يزاین  ردام  تبقارم 

؟ دشاب نانآ  یحور  یمسج و  ياقترا  تهج  رد  هک  میا  هدرک  يراک  دوخ  نادنزرف  يارب  لاح  هب  ات  ایآ 

؟ میا هتشاذگ  تقو  اهنآ  حیحص  تیبرت  يارب  ردقچ 

؟ میا هتشادرب  ییاه  ماگ  هچ  اهنآ  یقالخا  ینید و  تیبرت  يارب 

؟ میتسه انشآ  عامتجا  هسردم و  هداوناخ ، طیحم  رد  یتیبرت  ياه  بیسآ  اب  ایآ 

؟ دننک كرد  ار  یگدنز  یعقاو  ياهرایعم  هک  درک  تیبرت  ینادنزرف  زورما ، يایند  رد  ناوت  یم  هنوگچ 

؟ دشاب رثؤم  دیدج  لسن  تیبرت  رد  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  تبحم 

؟ میا هتفرگ  هرهب  ریذپان  لاوز  يونعم  يورین  ناونع  هب  نامیا ، زا  هزادنا  هچ  دوخ ، دنزرف  تیبرت  يارب 

؟ تسیچ كدوک  تیبرت  زا  ییاهن  فده 

هتبلا .تسا  لمأت  ثحب و  لباق  دوخ  هاگیاج  رد  مادک  ره  هک  دوش  یم  حرطم  يرایـسب  ياه  شـسرپ  دنزرف ، تیبرت  رد  بیترت ، نیدـب 
قباطم اه  شسرپ  نیا  همه 
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.درادن ارچ  نوچ و  ياج  تسا و  هدش  تیبثت  نآ  يدنمتیاغ  يراد و  فده  تسا و  شنیرفآ  ماظن 

رارق ناسنا  تمدخ  رد  ار  تاناویح  تاناویح و  تمدـخ  رد  ار  تاتابن ، تاتابن ، تمدـخ  رد  ار  تادـماج  هک  نانچمه  شنیرفآ ، ماظن 
نیدب ات  تسا  هداد  رارق  ناکدوک  تمدـخ  رد  زین  ار  ناردام  ناردـپ و  دنـسرب ، دوخ  بولطم  لامک  هب  دـنناوتب  مادـکره  ات  تسا  هداد 

.دسرب دوخ  ییاغ  فده  هب  یمدآ  هلیسو ،

لسن تیبرت  يارب  دنتسه ، نازیرگ  دوخ  هداوناخ  زا  هک  ییاهنآ  .دناشک  یم  فارحنا  یهابت و  هب  ار  درم  نز و  شنیرفآ ، ماظن  زا  زیرگ 
یگدنز رد  زین  ناشدوخ  ور ، نیا  زا.دنورب  يردام  يردـپ و  سدـقم  تناما  راب  ریز  دـنهاوخ  یمن  دـنهد و  یمن  ناشن  تیّدـج  دوخ ،

یم میلست  شنیرفآ  ماظن  ربارب  رد  هک  ینیدلاو  لباقم ، رد  .تسا  هدرکن  تیبرت  ار  اهنآ  یـسانش  هفیظو  ياه  ناسنا  اریز  دنتـسین ؛ قفوم 
یم شرورپ  ار  یکاپ  لسن  مه  دنوش و  یم  دوخ  یبای  ماک  ببـس  مه  اریز  دنا ؛ هدرک  بسک  ار  رنه  نیرت  گرزب  تقیقح ، رد  دنوش ،

.دنهد

دوخ زا  سپ  لسن  تیبرت  هب  يرتشیب  تیارد  اب  هدنیآ  رد  زین  دوخ  دوش ، یم  تیبرت  هدیمهف  اناد و  يردام  ردپ و  رظن  ریز  هک  یکدوک 
تبحم هب  زاین  يو  كدوک ، تیصخش  لداعتم  لماک و  شرورپ  يارب  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  ناردام  ناردپ و  .درامگ  یم  تمه 

دیابن مهم ، نیا  هب  نتفای  تسد  يارب  .دـبای  شرورپ  يدام  یقـالخا و  لـماک  تینما  تبحم و  زا  رپ  ییاـضف  رد  دـیاب  دراد و  مهاـفت  و 
رانک زا  هک  يا  هخاش  نوچمه  تسا و  هتسرون  یناسنا  كدوک ، .درک  ادج  شردام  زا  يرورض  دراوم  رد  زج  هب  ار  لاسدرخ  كدوک 

یطیارش لامکو ، غولبو  دشر  زا  سپ  هکنیا  رگم  تسا ، شیوخ  أشنم  لصا و  وریپ  هدز ، هناوج  یتخرد 
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: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دنیزگرب  دوخ  يارب  ار  يرگید  عضو  يو  هکدیآ  دوجو  هب 

َلُخْدَـی یّتَح  ال  ُلوقَیف : ُلخْدأ  َُهل  لاُقیَف  ِهّنجلا  یَلَع  ًائِطنَبُْحم  ُفِقَی  َطـْقِّسلا  َّنأ  یّتح  هماـیقلا  یف  ًادـغ  َمَمُاـْلا  ْمُکب  ٌِرثاـکُم  ّینِأـّف  اوجَّوََزت 
(1) .یْلبَق َياوبأ 

هدش طقس  هک  یکدوک  یتح  .منک  یم  يزارفارـس  رگید  ياه  تما  رب  امـش  تیعمج  ترثک  هب  نم  تمایق ، زور  رد  هک  دینک  جاودزا 
شیپ مردام  ردپ و  ات  موش  یمن  لخاد  دـیوگ  یم  وش ، لخاد  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  نوچ  دتـسیا و  یم  تشهب  رد  رب  یتحاران  اب  تسا ،

.دنوش دراو  نم  زا 

تسا نیدلاو  هار  هب  مشچ  تمایق ، زور  رد  دراد و  تیمها  زین  هدش  طقس  نینج  کی  یتح  مالـسا ، سدقم  نید  رظن  زا  ساسا ، نیا  رب 
هتـشادن ینادـنچ  هجوت  عوضوم  نیا  تیمها  هب  ناردام  ناردـپ و  دـیاش  هکنآ  لاـح  دوشن ، تشهب  دراو  دوخ  رداـم  ردـپ و  زا  شیپ  و 

.دنشاب

: دیامرف یم  زین  (ع ) قداص ماما 

(2) .ُتانسَْحلا ُمَُهل  ْتِبتْک  ًهَنَس  رَشَع  ینثإ  اوغَلب  اذإف  ٌعّفشَم  ٌِعفاش َو  ِهللاَدنِع  نوموسْوَم  َنیملسملا  َدالوأ  َّنِا 

یگلاس هدزاود  هب  هک  نیمه  تسا و  لوبق  دروم  ناشیا  تعافش  دنا و  هدش  هتخانش  یناملـسم  هب  ادخ  هاگـشیپ  رد  ناناملـسم  نادنزرف 
.دش دهاوخ  تبث  ناشیا  ياه  یکین  دندیسر ،

دنوش دنزرف  بحاص  یهاگآ ، هعلاطم و  اب  دننک و  تیبرت  یتسرد  هب  ار  دوخ  ناکدوک  یمارگ ، ناردام  ناردـپ و  هک  تسا  بوخ  هچ 
هجوت دیاب  .دنوش  شیوخ  روشک  دوخ و  راختفا  ببس  ریخ و  عبنم  هکدنهد  شرورپ  ینادنزرف  و 

ص 358. ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم  - 1
ص 118. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم  - 2
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تمالس يارب  هتسیاش ، روط  هب  نیدلاو  دنـشاب و  هتـشاد  یکاپ  یتیبرت  هاگتـساخ  ناکدوک ، هک  دبای  یم  ققحت  مهم  نیا  ینامز  تشاد 
نیرتهب هب  دیاب  هک  دنتسه  روشک  دنمشزرا  ياه  هیامرـس  یهلا و  تناما  نامه  ناشنادنزرف ، هک  دننادب  دنـشوکب و  نانآ  حور  مسج و 

.دننک تبقارم  یهلا  هعیدو  نیا  زا  لکش ،

هفیظو نیرت  مهم  یناـسنا و  یلم و  نید  نیرت  گرزب  دـنناوت  یم  ناشنادـنزرف  حیحـص  تیبرت  اـب  هـک  دـننادب  دـیاب  نارداـم  ناردـپ و 
تیبرت زا  رت  ساـسح  رت و  فیرـش  نارداـم ، ناردـپ و  زا  یتمدـخ  چـیه  مالـسا ، ینامـسآ  بتکم  رد  .دـننک  ادا  ار  شیوـخ  یمالـسا 

ام : » دـیامرف یم  (ع ) یلع نانمؤم ، ریما  .تساعدـم  نیا  يایوگ  هراب ، نیا  رد  (ع ) موصعم همئا  زا  هدـش  لقن  تایاور  .تسین  ناـکدوک 
زا رت  فیرـش  رت و  یلاع  هک  تسا  هدرکن  شـشخب  لضفت و  شدنزرف  هب  يردـپ  چـیه  ٍنَسَح ؛ ٍبَدَأ  ْنِم  َلَْضفأ  ًالُحن  ًادـَلَو  ٌدـِلاو  َلََحن 

(1) «. دشاب بوخ  تیبرت 

هاگـشیپ رد  شیاهاعد  نمـض  رد  دبلط و  یم  کمک  گرزب  دـنوادخ  زا  دـنزرف ، تیبرت  نیگنـس  هفیظو  ماجنا  رد  زین  (ع ) داجـس ماما 
يراکوکین بدا و  تیبرت و  رد  ارم  ایادـخ ! راـب  ْمِهِِّرب ؛ ْمِهبیدأـت و  ْمهِتیبَرت َو  یلَع  یّنِعَأ  َو  : » دـهاوخ یم  شیوخ  راـگدرورپ  زا  یهلا ،

(2) «. امرفب يرای  منادنزرف ،

ص 625. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  یسربط ، يرون  نیسحازریم  - 1
ص 100. هیداجس ، هفیحص  - 2
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ناکدوک یگداوناخ  تیبرت  . 1

هراشا

ناکدوک یگداوناخ  تیبرت  . 1

اه لصف  ریز 

تیبرت موهفم  فلا )

تیبرت هداوناخ و  ب )

تیبرت موهفم  فلا )

تیبرت موهفم  فلا )

بـسانم يا  هنیمز  داجیا  يانعم  هب  حالطـصا  رد  تسا و  هدـش  هتفرگ  ندـمآرب ، دـشر و  ینوزف ، ياـنعم  هب  وبر »  » هشیر زا  تیبرت  هژاو 
يراجنهان اه و  يور  جک  زا  يریگولج  نمـض  بولطم ، تهج  رد  اهنآ  تیادـه  یناحور و  ینامـسج و  ياهدادعتـسا  شرورپ  يارب 

.تساه

هب مه  نآ ، ییاهن  هجیتن  هک  تسا  نیدلاو  هژیو  هب  يرشب  فیاظو  نیرترمثرپ  نیرت و  ساسح  نیرتراوشد ، زا  نادنزرف ، تیبرت  هزورما 
نیرتهب و ناشیا ، یگدنزاس  هنیمز  رد  دیاب  دنتـسه ، كدوک  ناگدنروآدیدپ  هک  ردام  ردـپ و  .ددرگ  یمزاب  هعماج  هب  مه  هداوناخ و 

يرثؤم نانیرفآ  شقن  هعماج ، هب  نانآ  لیوحت  دوخ و  نادـنزرف  حیحـص  تیبرت  اب  ات  دـنهد  ماـجنا  ار  يراذـگ  هیامرـس  نیرتدـنمدوس 
رد يروابدوخ  داجیا  يرکف و  لالقتـسا  شرورپ  هب  دنریگب و  رظنرد  كدوک  تیبرت  رد  ار  یهلا  يونعم و  هبنج  دیاب  نیدـلاو  .دنـشاب 

.دننک هجوت  ناکدوک 

تیبرت هداوناخ و  ب )

هراشا

تیبرت هداوناخ و  ب )

، دنچ ینایلاس  ات  دلوت  ماگنه  زا  كدوک  .دنک  یم  دـشر  دـیاشگ و  یم  مشچ  نآ  رد  لفط ، هک  تسا  یتیبرت  طیحم  نیتسخن  هداوناخ 
.دراد يو  راتفر  تیـصخش و  یگدـنزاس  رد  يرثؤم  رایـسب  شقن  هتـسویپ  کیدزن و  طابترا  نیا  تسا و  سامت  رد  هداوناـخ  اـب  طـقف 

نوناک شزرا  هب  هجوت  اب  ناملسم  نادنمشناد  تهج ، نیدب 
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ردام ردپ و  تسد  رد  یتناما  ار  كدوک  یلازغ ، .دـنا  هدرک  نایب  دراد ، كدوک  تداعـس  رد  داهن  نیا  هک  ار  یـشقن  تیمها  هداوناخ ،
رد دنهاوخب ، هک  ار  يرذـب  ره  دـنناسر و  یم  تداعـس  ای  یتخبدـب  هب  ار  وا  اهنآ  تسا و  یلاخ  یـشقن  ره  زا  موم  دـننام  هک  دـناد  یم 

(1) .دننایور یم  يو  لد  كاپ  نیمز 

یم سکعنم  دوخ  رد  دونـش ، یم  دـنیب و  یم  اهنآ  زا  ار  هچنآره  يدـب و  یبوخ ، هک  تسا  شیوخ  هداوناخ  يامن  مامت  هنییآ  كدوک 
.تساهراک نیرت  گرزب  زا  نادنزرف ، شرورپ  تیبرت و  رد  نیدلاو  ششوک  ور ، نیازا  .دزاس 

: دسیون یم  هداوناخ  سیسأت  ترورض  هب  هراشا  اب  انیس  یلعوب 

.دراد هگن  شتجاح  ماگنه  يارب  دـنک و  هریخذ  عمج و  اجنآ  رد  تسا ، هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  دـنمزاین  یناکم  هب  ناـسنا 
ياضعا ریدـم  تسا ، هداد  لیکـشت  ار  هداوناخ  هک  يدرم  .دـنک  هیهت  ینکـسم  لزنم و  دوخ  يارب  هک  دراد  زاین  نیا  هب  ناسنا  نیاربانب ،

(2) .دنوش یم  يو  هرادا  هدارا و  وریپ  تیعر و  زین  اهنآ  دوش و  یم  بوسحم  نآ 

، حـلاص نادـنزرف  تیبرت  ربماـیپ ، تنـس  هب  ادـتقا  ار  هداوناـخ  لیکـشت  هرمث  تـسا ، هدرک  ناـیب  یلعوـب  هـک  يدراوـم  رب  نوزفا  یلازغ 
(3) .دناد یم  يونعم  دشر  یقالخا و  یگدنزاس 

كدوک تیبرت  هداوناخ و  رد  ردپ  شقن  کی _ 

كدوک تیبرت  هداوناخ و  رد  ردپ  شقن  کی _ 

.دیـسر دـهاوخ  بولطم  لامک  هب  هداوناخ  اهنآ ، هب  لمع  تروص  رد  طقف  هک  دـنراد  هدـهع  رب  یفیاظو  هداوناخ ، ياضعا  زا  کـیره 
دنراد یفیاظو  شیوخ  دنزرف  لابق  رد  ود  ره  ردام  ردپ و  دراد و  نایرج  فرط  ود  ره  نیب  طباور  نیا  دنچره 

ص 27. ج 2 ، مج ، ویدخ  نیسح  ششوک : هب  تداعس ، يایمیک  یلازغ ، دمحم  دماحوبا  - 1
.13 صص 11 _  یناجنز ، یمجن  دمحم  شراگن : همجرت و  لزنم ، ریبدت  - 2

.306 صص 302 _  ج 1 ، یلازغ ، دمحم  ماما  تداعس ، يایمیک  کن : - 3
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.تسا هداوناخ  ياضعا  تیبرت  يرادهگن و  وا  هفیظو  تسا و  ردپ  هدهع  هب  هداوناخ  رد  یلصا  شقن  دنیآرب ، نآ  هدهع  زا  دیاب  هک 

رد ار  ردـپ  هزیگنا  يو  .دزادرپ  یم  هلئـسم  نیا  یناور  لـیلحت  هب  دـناد و  یم  ردـپ  مهم  فیاـظو  زا  ار  كدوک  تیبرت  ریـصن ، هجاوخ 
: دسیون یم  دناد و  یم  وا  تبحم  زا  هتفرگرب  یعیبط  رما  دنزرف ، تیبرت 

شقن مه  تقیقح ، هب  ار  دـنزرف  وا  هک  دَُوب  نانچ  نآ  دـشاب و  صوصخم  نادـب  هک  دـنزرف  رب  یتاذ  یتبحم  ار  وا  رگید ، يراـبتعا  هب  و 
ره ردپ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  .تسا  هتفرگرب  تروص  وا  زا  تعیبط  هک  تسا  يا  هخـسن  دنزرف ، دوجو  هک  درادنپ  نانچ  و  دـناد ، دوخ 

ار دـنزرف  هک  دراـمگ  نآ  رب  تمه  دـشاب ، هدـش  توف  وا  زا  هک  تداعـس  ریخ و  ره  دـهاوخ و  ار  دـنزرف  دـهاوخ ، ار  دوخ  هک  لاـمک 
نانچمه .تسا  رت  لضاف  وت  زا  ریغ  دنیوگ : هک  دیآ  تخس  تسا و  رت  لضاف  وت  زا  رسپ  دنیوگ : هک  دیاین  تخـس  وا  رب  دنک و  لصاح 

وا هکلب  يدوب ، نآ  زا  رت  شیپ  هک  ینآ  زا  رت  لماک  نونکا  دنیوگ : هک  دیاین  تخـس  لامک  هب  دوب ، یقرت  لاح  رد  هک  یـصخش  رب  هک 
(1) .دنزرف اب  ردپ  لاح  دَُوب  اج  نیمه  سپ  دیآ ؛ شوخ  نخس  نیا  زا  ار 

: دیامرف یم  (ع ) یبتجم نسح  ماما  هب  باطخ  هراب  نیارد  زین  (ع ) یلع ماما 

نم يارب  ییوگ  دـش ، یم  يدـماشیپ  وت  يارب  رگا  هک  اجنآ  هب  اـت  متفاـی ، شیوخ  دوجو  ماـمت  هکلب  دوخ ، دوجو  زا  یـشخب  ار  وت  نم 
هنوگ نامه  تیاهراک  هراـبرد  ور ، نیا  زا  .تسا  هدـمآ  نم  غارـس  هب  ییوگ  دـمآ ، یم  وت  غارـس  هب  گرم  رگا  تسا و  هدـش  دـماشیپ 

(2) .مدرک یم  هجوت  شیوخ  ياهراک  هب  هک  متشاد  تبقارم 

ناردپ رب  ار  اهنآ  تیبرت  دنک و  یم  ناکدوک  یعیبط  یناور و  تلاح  هجوتم  ار  اهنآ  ناردپ ، هب  باطخ  یمالک  رد  زین  (ع ) داجـس ماما 
: دیامرف یم  دناد و  یم  بجاو 

صص 268 و 269. يونیم ، یبتجم  حیحصت : يرصان ، قالخا  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  - 1
همان 31. مالسالا ، ضیف  یقن  یلع  حرش : همجرت و  یضر ، دیس  يروآدرگ : هغالبلا ، جهن  - 2
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يزومآ بادآ  تیبرت ، رد  وت  .دراد  دنویپ  وت  هب  ایند  رش  ریخ و  رد  تسوت و  دوجو  زا  یتمسق  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  وت  رب  دنزرف  قح 
.يزاس مهارف  ار  وا  یکاپ  نامیا و  لیاسو  ینک و  کمک  ادـخ  تعاطا  تبحم و  رد  ار  وا  یتسیاب  .يراد  تیلوئـسم  وا  یـسانشادخ  و 

رگا دراد و  یفاک  یـشاداپ  دهد ، دوخ  هب  یتمحز  نیرتمک  هار  نیا  رد  رگا  دراد  نیقی  هک  دشاب  یـسک  دننام  دـیاب  وا  هرابرد  وت  لمع 
هب هک  شاب  یـسک  نوچمه  شزومآ  نداد ]  ] ماجنا رد  سپ  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  تازاجم  شنزرـس و  دروم  دـنک ، یهاتوک  نیرتمک 

(1) .یشاب نمیا  شراگدرورپ  دزن  وا  هرابرد  تبوخ  لمع  اب  ات  دوش  یم  هتسارآ  ایند  وا  يوکین  ياهراک 

كدوک تیبرت  رد  ردام  شقن  ود _ 

كدوک تیبرت  رد  ردام  شقن  ود _ 

وا و نایم  یتسیز  طابترا  اب  كدوک  یگدـنز  عقاو ، رد  .دراد  میقتـسم  سامت  وا  اب  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  ردام  دازون ، دـلوت  زا  سپ 
یم ریثأت  زین  يو  یفطاع  یناور و  تـالاح  رب  هکلب  تسا ، رثؤم  كدوک  ياـهزاین  عفر  رد  اـهنت  هن  طاـبترا  نیا  .دوش  یم  زاـغآ  رداـم 

.دراذگ

تیمورحم تالالتخا ، نیا  رتشیب  لیلد  هک  دهد  یم  ناشن  ناکدوک  یفطاع  تالالتخا  اه و  یتحاران  هرابرد  ناکـشزپ  ناور  تاعلاطم 
لالتخا يرگشاخرپ ، یفطاع ، شنکاو  دوبمک  مک ، شوج  بنج و  یشوه ، هرهب  ندمآ  نییاپ  نتفگ ، نخس  رد  يدنُک  .تسا  ردام  زا 

.تسا ردام  زا  تیمورحم  راوگان  راثآ  زا  رگید ، لئاسم  زا  يرایسب  یعازتنا و  رکفت  دادعتسا ، فعض  ساوح ،

لماکت دـشر و  رد  ار  ردام  شقن  دـناوت  یم  هک  تسا  یلماع  نیرت  یـساسا  بسانم ، مزال و  یفطاع  تـالاح  دوجو  دـسر  یم  رظن  هب 
دنک و یم  تبحم  زاربا  دوخ  دنزرف  هب  ردپ  زا  شیب  ردام  هدش ، لقن  ياه  تیاور  ساسا  رب  .دهد  ناشن 

ص 52. مالسا ، یتیبرت  ماظن  یشیرق ، فیرش  رقاب  - 1
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.دراد تیاکح  كدوک  دشر  يارب  ردام  دوجو  تیمها  زا  هک   (1) دهد یم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تیّدج  وا ، لماکت  دشر و  هب  تبسن 

: دیامرف یم  دنزرف ، تیبرت  دشر و  ریسم  رد  ردام  ياسرف  تقاط  شالت  زا  يا  هشوگ  نایب  نمض  (ع ) داجس ماما 

ار هفیظو  نیا  يادا  قیفوت  وا  زا  دـیوج و  ددـم  دـنوادخ  زا  رگم  تسین ، رداـم  زا  ریدـقت  ساپـس و  ياراـی  ییاـهنت  هب  ار  یـسک  زگره 
(2) .دبلطب

دوجوم تالکشم  نیرتشیب  ًالومعم  .تسا  رادروخرب  ییالاو  تیمها  زا  كدوک ، تیبرت  رد  ردام  زاس  تشونرـس  شقن  ساسا ، نیا  رب 
رارق لامک  اب  میهف و  يردام  تیبرت  تحت  ادـتبا  ناـمه  زا  كدوک  رگا  دریگ و  یم  همـشچرس  هناـخ  طـیحم  زا  ناـکدوک ، تیبرت  رد 

تیبرت يارب  زین  دوخ  درک و  دـهاوخ  لمع  رتهب  عامتجا  یلک  روط  هب  ناتـسود و  هداوناخ ، ربارب  رد  دوخ  فیاظو  هب  هدـنیآ  رد  دریگ ،
.داد دهاوخ  جرخ  هب  يرتشیب  تیدج  هدنیآ ، لسن 

زا ار  یقالخا  یحور و  ياه  بیع  زا  يرایـسب  حیحـص ، تیبرت  شزومآ و  اب  دـناوت  یم  شیوخ ، دـنزرف  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  ردام 
.دنک تیبرت  یهاگآ  لامک و  ریسم  رد  ار  وا  دیادزب و  كدوک  ریمض 

هفطن داقعنا  زا  شیپ  كدوک ، تیبرت  هب  هجوت  هس _ 

هفطن داقعنا  زا  شیپ  كدوک ، تیبرت  هب  هجوت  هس _ 

، نالاهنون تسرد  تیبرت  دروم  رد  هک  یلاـحرد  .دـیآ  یم  رظن  هب  ناـسآ  دارفا  یـضعب  يارب  هک  تسا  گرزب  يراـک  كدوک  تیبرت 
نیزاغآ هلحرم  .دراذگب  ياج  هب  دنزرف  مسج  حور و  رب  يراب  نایز  راثآ  دناوت  یم  مادـکره  زا  تلفغ  هک  دراد  دوجو  يدایز  تاکن 

زا هک  تسا  هفطن  داقعنا  نامز  نامه  كدوک ، تیبرت 

ص 435. ج 3 ، اضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  کن : - 1
ص 712. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  کن : - 2
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راچد ار  كدوک  ناور  حور و  هشیمه  يارب  دـناوت  یم  نآ  یمالـسا  بادآ  رد  یهاتوک  تسا و  دـنزرف  یتیبرت  لحارم  نیرت  ساـسح 
.دنک لالتخا 

هب ای  دش ، دهاوخ  هدرمژپ  یتدم  زا  سپ  لاهن  مینکن ، تیاعر  ار  نآ  تسرد  طیارش  رگا  میراک ، یم  نیمز  رد  ار  یکچوک  لاهن  یتقو 
زا رت  ساسح  رت و  مهم  بتارم  هب  ناسنا ، کی  هیامریمخ  داجیا  کش ، یب  .دروآ  دـهاوخن  راب  هب  یملاس  هویم  بولطمان ، دـشر  لـیلد 

کی شیادـیپ  نیزاغآ  طیارـش  دنـشابن و  انـشآ  دوخ  فیاظو  هب  هفطن ، داقعنا  هلحرم  رد  ردام  ردـپ و  رگا  .تسا  لاـهن  کـی  تشاـک 
.دراذگ ياج  رب  دنزرف  هدنیآ  یگدنز  تشونرس و  رب  يدب  ریثأت  دناوت  یم  يراگنا  لهس  نیا  دنزاسن ، مهارف  یتسرد  هب  ار  ناسنا 

اب دنوش ، راد  هچب  دـنریگ  یم  میمـصت  هک  ینامز  تسا  هدـش  هتـساوخ  درم  نز و  زا  تسا و  يدارا  يرما  یهلا  ماظن  رد  يروآدـنزرف 
اه لسن  همه  هار  غارچ  هک  دنشاب  یمشچرون  دلوت  هشیدنا  رد  اه ، ناسنا  قلاخ  هاگرد  هب  ندروآ  يور  اب  مزال و  ياه  یگدامآ  بسک 
اعد لکوت و  اب  تسردان ، رکف  هنوگره  زا  غراف  بارطضا و  ینارگن و  زا  رود  هب  دیاب  نیجوز  هفطن ، لیکشت  نامز  رد  نیاربانب ، .دشاب 

(1) .دنهد ناشن  ار  ناشدوخ  يردام  يردپ و  ياه  تیلباق  رطاخ ، شمارآ  دنوادخ و  هاگرد  هب 

دنزرف هبناج  همه  ياهزاین  هب  هجوت  راهچ _ 

دنزرف هبناج  همه  ياهزاین  هب  هجوت  راهچ _ 

رد شالت  تکرح و  هب  ار  وا  اهنآ ، زا  کیره  هک  تسا  هدـش  هتـشاذگ  تناـما  هب  یتاذ  ياـه  شیارگ  اـه و  هزیگنا  ناـسنا ، دوجو  رد 
.دزاس یم  راداو  یصاخ  تهج 

ص 36. ناناوجون ، ناکدوک و  تیبرت  یسانش و  ناور  زورفا ، یلع  مالغ  - 1
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.تسا هتفرگ  همشچرس  وا  یتوکلم  حور  زا  یضعب  ینامسج و  هبنج  زا  اه  هزیگنا  نیا  زا  یخرب 

: درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  دنچ  هب  ار  ناسنا  ياهزاین  یلک  روط  هب 

؛ یسنج تالیامت  نکسم و  كاشوپ ، كاروخ ، دننام  يدام  ياهزاین  . 1

؛ رطخ هنوگره  ربارب  رد  دوخ  زا  عافد  . 2

؛ یهاوخ تقیقح  . 3

؛ یهاوخ ییابیز  . 4

؛ فراعم مولع و  يریگدای  هب  لیم  . 5

؛ یهاوخریخ ییوج و  تلادع  . 6

؛ یعامتجا هاگیاج  بسک  هب  لیامت  . 7

.یبلط لامک  . 8
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ناکدوک ینید  تیبرت  . 2

هراشا

ناکدوک ینید  تیبرت  . 2

رد تیبرت  شقن  (1) و  .دوش یم  هداهن  نانآ  دوجو  قمع  رد  دنوادخ  تخانش  دنوش و  یم  دلوتم  يدیحوت  ینید و  ترطف  اب  اه  ناسنا 
.تسا یعیبط  يرطف و  ياهدادعتسا  شرورپ  يزاسافوکش و  اهنآ ،

نیمز دـننامه  ناکدوک  بلق  نارود  نیا  رد  .تسا  نادـنزرف  تیبرت  يارب  نامز  نیرتهب  یکدوک  نارود  ینید ، ياه  هزومآ  ساـسا  رب 
هدیـشاپ نآرق  و  (ع ) تیب لها  ربمایپ و  هب  تبحم  قالخا و  نید ، رذب  نیمز ، نیا  رد  هک  رتهب  هچ  تسا و  شریذـپ  هدامآ  زیخ ، لصاح 

نم و تبحم  اب  ار  ناتنادـنزرف  ِنآرُقلا ؛ یتیب َو   َ ِلهَا ِّبُح  یّبُح َو  یَلَع  مُکَدالوَا  اُوبِّدَأ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دوش 
(2) «. دینک تیبرت  نآرق  نم و  نادناخ 

ار ریثأت  نیرتشیب  یـشزومآ  رظن  زا  نارود  نیا  .دوش  یم  لماش  ار  یگلاس   13 دودح 12 _  ات  دـلوت  زاغآ  زا  ًالومعم  یکدوک ، نارود 
ياه هزومآ   (3) .دوش ماجنا  كدوک  یبهذـم  ینید و  دـشر  هنیمز  رد  يدایز  شـالت  دـیاب  نیارباـنب ، .دراذـگ  یم  كدوک  هیحور  رب 

یگدنز ياه  هبنج  همه  هدنریگربرد  یناوارف  یبهذم 

ص 281. ج 3 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  کن : - 1
ص 498. ج 18 ، قحلا ، قاقحا  يرتست ، یشعرم  ینیسح  هللارون  دیس  یضاق  - 2

ص 39. نادنزرف ، ینید  تیبرت  نایفسوی ، هللا  تمعن  - 3
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ياه هتفای  اه و  هبرجت  دهاوش ، ساسا  رب  شیاه و  هتـساوخ  اب  بسانتم  هک  دریذپ  یم  ار  يزیچ  بهذم ، زا  كدوک  یلو  تسا ، ناسنا 
.تسوا یصخش 

.دوش انـشآ  ناهج  هرابرد  یقیاقح  اب  دوش  یم  ببـس  دریگ و  یم  ارف  ار  كدوک  دوجو  رـسارس  يواکجنک  یگلاس ، راهچ  دودـح  زا 
نیا رد  كدوک  .تسا  دـنوادخ  شریذـپ  يارب  یعیبط  نس  هلحرم ، نیا  دروآ و  یم  مهارف  وا  رد  ار  یـسانشادخ  هنیمز  تخانـش ، نیا 

وا ياه  يرواد  همه  ساسا  دناوت  یم  ساسحا  نیا  .دـیآ  یمن  دـیدپ  تلع  نودـب  زیچ  چـیه  هک  دـنک  یم  ساسحا  نینچ  ینـس  هرود 
تـسا نیا  ادخ  زا  وا  تشادرب  دناد و  یم  مهم  گرزب و  ار  شردپ  .دراد  دوخ  نیدـلاو  هب  يدایز  شیارگ  هلاسراهچ  كدوک  .دـشاب 

شـسرپ دروآ و  یم  رامـش  هب  دوخ  هداوناـخ  ياـضعا  زا  يدرف  ار  دـنوادخ  یتح  وا  .تسا  رت  گرزب  یلو  شردـپ ، نوچ  مه ، وا  هک 
.دهد یم  ناشن  ار  شرگن  نیا  وا  ياه 

یم دنمتردق  یماقم  ار  ادخ  یگلاس ، تفه  دودح  زا  یلو  تسین ، راد  هشیر  وا  رد  یگلاس ، شش  دودح  ات  وا ، تافـص  ادخ و  موهفم 
تافص دنچره  .دوش  انشآ  دنوادخ  ياهروتسد  اب  دهاوخ  یم  نس  نیا  رد  كدوک  .دراد  شردام  ردپ و  زا  رتالاب  یـشزرا  هک  دسانش 

رد وا  هک  تسناد  دیاب  (1) و  تسا راوشد  شیارب  ندوب  يدبا  یلزا و  نوچ  یمیهافم  كرد  تسانـشآ ، وا  يارب  يا  هزادنا  ات  دنوادخ 
.درادن ییانشآ  ینهذ  درجم و  سوسحمریغ ، ياه  هبنج  اب  زونه  هلحرم ، نیا 

ینید تیبرت  ترورض  فلا )

ینید تیبرت  ترورض  فلا )

اهراجنه هب  لمع  نامیا و  تخانش ، دعب  هس  رد  هداوناخ ، طیحم  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  دنزرف  تیبرت  رما  رد  نیدلاو  هفیظو  نیرت  مهم 
رد ناسنا  تداعس  هک  دوش  یم  نشور  رکفت ، یکدنا  اب  اریز  دنک ؛ کش  ینید  تیبرت  موزل  هرابرد  یـسک  رتمک  دیاش  .دنهد  شرورپ 

تیبرت زا  هبنج  نیا  .تسا  ینید  تیبرت  ورگ 

ص 33. ناکدوک ، یقالخا  یبهذم و  شرورپ  یمئاق ، یلع  - 1
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تیبرت تیمها  رد  .دراداو  تیلوئـسم  لوبق  دهعت و  شریذـپ  هب  ار  وا  دـنک و  رت  مکحتـسم  ار  راگدـیرفآ  اب  هدـیرفآ  طابترا  دـناوت  یم 
(1) .تسا راوتسا  فده  نیمه  رب  لصا  رد  زین  ایبنا  تثعب  هزیگنا  هک  سب  نیمه  ینید ،

ای : » دیامرف یم  تحارص  اب  نادنزرف ، ینید  تیبرت  هرابرد  تایآ ، زا  يا  هراپ  رد  تسا ، يزاس  ناسنا  تیاده و  باتک  هک  میرک  نآرق 
ار شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ُهَراجِْحلا ؛ ُساّنلا َو  اهُدُوق  ًاران و  مکیلهَا  مکَـسُْفنَا و  اُوق  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیا 

(6 میرحت : «. ) دیراد هگن  تساه ، گنس  اه و  ناسنا  نآ  مزیه  هک  یشتآ  زا 

هب : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دنا  هدرک  دیکأت  نادنزرف  ینید  تیبرت  هژیو  هب  تیبرت ، رب  زین  مالـسا  یمارگ  يایلوا 
(2) «. دنرازگب زامن  هک  دینک  رما  یگلاس  تفه  رد  دوخ  ناکدوک 

نامه ادـخ ، اب  ناسنا  طاـبترا  زا  فدـه  .تسا  تعیبط  نارگید و  نتـشیوخ ، ادـخ ، اـب  ناـسنا  لـماعت  تیادـه  تهج  رد  ینید  تیبرت 
یم نیدـلاو  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  ياه  تمعن  زا  يرازگرکـش  تدابع و  اوقت ، ینید ، ياـه  هزومآ  هب  ناـمیا  یهلا و  تاذ  هب  تفرعم 

رد ات  تسیچ  شفیاظو  هک  دنزومایب  لمع  رد  وا  هب  دننک و  انـشآ  اه  هزومآ  نیا  اب  یلاسدرخ  نارود  نامه  زا  ار  دوخ  كدوک  دنناوت 
.دشاب هدمآ  راب  ینئمطم  نیتسار و  لماع  يو ، دوجو  رد  اه  هزومآ  نیا  ندش  هنیداهن  لیلد  هب  یناوج  یناوجون و  نینس 

تلیضف یبلط و  تقیقح  حور  شرورپ  یسانشدوخ ، هشیدنا ، لقع و  هوق  شرورپ  نامه  دوخ ، اب  ناسنا  طابترا  رد  یتیبرت  ياه  فده 
هب شیارگ  ییوج و 

صص 14 و 15. نادنزرف ، ینید  تیبرت  - 1
ص 3. همکحلا ، نازیم  - 2
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.دنشاب رثؤم  دوخ  نادنزرف  لمع  هدارا و  تیوقت  رما و  نیا  شزومآ  رد  دنناوت  یم  ردام  ردپ و  .تسا  یقالخا  لیاضف 

، ناعون مه  نیدـلاو و  هب  مارتحا  (ع ،) موصعم نایاوشیپ  زا  یلمع  يوریپ  زا : دـنترابع  نارگید ، اب  راتفر  رد  ناسنا  یتیبرت  ياـه  فدـه 
.يراکادـف تشذـگ و  يدردـمه ، یتسود ، عون  سح  دـهع ، هب  ياـفو  يراد ، تناـما  يراـکمه ، يردارب ، یعاـمتجا ، حور  شرورپ 

اب دنـشاب و  راذـگریثأت  نادـنزرف  رد  هزیگنا  داـجیا  رد  دـنناوت ، یم  زین  هنیمز  نیا  رد  نادـنزرف  تسرد  تـیبرت  شزوـمآ و  اـب  نیدـلاو 
.دنروآ مهارف  ناشنادنزرف  رد  ار  نآ  داجیا  رتسب  یقالخا ، لیاضف  نیا  تیاعر 

تیبرت نمـض  دنناوت  یم  ردام  ردپ و  .تسا  تعیبط  زا  حیحـص  يرادرب  هرهب  تخانـش و  زین  تعیبط  اب  ناسنا  طابترا  زا  یتیبرت  فده 
.دناسرن بیسآ  نآ  هب  ات  دننک  هنیداهن  وا  دوجو  رد  ار  تعیبط  اب  سنا  یکدوک ، زاغآ  نامه  زا  شیوخ ، دنزرف 

ادخ اب  كدوک  طابترا  ب )

ادخ اب  كدوک  طابترا  ب )

ساـسا رب  اـهنآ  .دروخ  یم  مشچ  هب  ریذـپان  ققحت  ياـه  تساوخرد  نآ  رد  هک  تسا  ییاـهاعد  ناـکدوک ، ياـیند  ياـه  یتفگـش  زا 
ناکدوک هک  دهد  یم  ناشن  اه  یـسررب  .دوش  هدروآرب  ناش  هتـساوخ  هک  دننک  یم  رارـصا  دنراد و  عقوت  ادخ  زا  دوخ ، ياه  هتخومآ 

هارمه یعمج  ياهزاوآ  اب  رگا  هژیو  هب  نآ ، رارکت  زا  دـنراد و  یبهذـم  ياهدورـس  اعد و  هب  يرایـسب  هقـالع  یگلاـس ، هس  دودـح  زا 
دومن ندرک  تساوخرد  ندز و  فرح  لکش  هب  ادخ ، اب  اهنآ  طابترا  یگلاس  شـش  دودح  زا  جیردت  هب  .دنرب  یم  تذل  رایـسب  دشاب ،
سابل اه ، يزاب  بابـسا  اه ، یندروخ  تساوخرد  لثم  تسا ، يدام  تروص  هب  نارود ، نیا  رد  ناکدوک  ياه  هتـساوخ  هتبلا  .دبای  یم 

هسردم هب  وا  ات  دیایب ، ناراب  زورما  دراد  وزرآ  كدوک  ًالثم  .نآ  دننام  و 
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.دنزب کتک  ار  وا  شردپ  هک  دنکن  يراک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ای  دـشاب ، یبوخ  هچب  وا  ات  دـنک  يراک  ادـخ  هک  دـنک  یم  اعد  ای  دورن 
ات دـهدب  لاب  ود  وا  هب  ادـخ  هک  تسا  نیا  وا  ياهوزرآ  زا  یکی  لاثم ، يارب  .دراد  لاحم  ياهوزرآ  نینـس  نیا  رد  كدوک  زین  یهاگ 

(1) .دنک زاورپ 

رد ای  هدرک  فداصت  شردـپ  ارچ  ًالثم  هک  دـنک  یم  داقتنا  دـنوادخ  زا  شتاـجاح ، ندـشن  هدروآرب  لـیلد  هب  كدوک  تاـقوا ، یخرب 
وا نس  دـح  رد  ار  كدوک  شرگن  دـیاب  حیحـص  تیبرت  لمحت و  اب  نیدـلاو  عقاوم ، نیا  رد  مه  زاب  .تسا  هتفرگن  یبوخ  هرمن  ناحتما 

.دنزاس هاگآ  روما  نیا  زا  ار  وا  حالصا و 

یکدوک نارود  رد  ینید  شزومآ  ج )

یکدوک نارود  رد  ینید  شزومآ  ج )

تـشونرس رد  یمهم  شقن  دریگب ، رارق  شرایتخا  رد  كدوک  یحور  طیارـش  اهزاین و  اب  بسانتم  تسرد و  ینید ، ياه  یهاگآ  رگا 
ینید مکحم  ياـه  هزومآ  رب  ینتبم  رگا  دـهد و  یم  لیکـشت  وا  ياـهرواب  شنیب و  ار  یمدآ  یگدـنز  ساـسا  اریز  تشاد ؛ دـهاوخ  وا 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دریگ  یم  یهلا  يوب  گنر و  وا  یگدنز  دشاب ،

رب نتشون  دننام  لاس ، گرزب  درم  تاظوفحم  یلو  دشاب ، هدش  کح  گنس  يور  هک  تسا  یـشقن  نوچمه  سرون ، لفط  تاظوفحم 
(2) .تسا بآ  يور 

لوسر ای  دنتفگ : ناشناردپ ! دنسپان  شور  زا  نامزلا ، رخآ  نادنزرف  رب  ياو  دومرف : ناکدوک  زا  يدادعت  ندید  اب  مالسا ، ربمایپ  يزور 
: دومرف ناشکرشم ؟ ناردپ  زا  هللا ،

صص 34 و 35. ناکدوک ، یقالخا  یبهذم و  شرورپ  - 1
ص 291. هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : هحاصفلا ، جهن  - 2
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لئاسم شزومآ  یپ  رد  دوخ  دـنهاوخب  نادـنزرف  رگا  دـنزومآ و  یمن  نانآ  هب  ار  نید  ماکحا  زا  يزیچ  هک  ناشناملـسم  ناردـپ  زا  هن ،
نم .دنروآ  تسد  هب  ایند  زا  يزیچان  هرهب  ناشنادنزرف ، هک  دنـشوخ  لد  نیا  هب  اهنت  دنراد و  یمزاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دنیآرب ، ینید 

(1) .دنرازیب نم  زا  زین  نانآ  مرازیب و  ناردپ  لیبق  نیا  زا 

ناکدوک ینید  تیبرت  رب  راذگرثا  لماوع  د )

هراشا

ناکدوک ینید  تیبرت  رب  راذگرثا  لماوع  د )

اه لصف  ریز 

يزاب بلاق  رد  كدوک  ینید  تیبرت  کی _ 

تداع یتیبرت  شور  ود _

ینید مسارم  بلاق  رد  ناکدوک  ینید  تیبرت  هس _ 

یگدنز هبرجت  شور  راهچ _

وفع یتیبرت  شور  جنپ _ 

ناتسود كدوک و  شش _ 

(ع) تیب لها  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  تفه _ 

يزاب بلاق  رد  كدوک  ینید  تیبرت  کی _ 

يزاب بلاق  رد  كدوک  ینید  تیبرت  کی _ 

دهد ماجنا  وا  اب  بسانتم  ياهراتفر  دیاب  تسا ، شدزن  یکدوک  سک  ره  َهل ؛ َباَصتَْیلَف  ٌِّیبَص  هَْدنِع  َناک  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسا  ربمایپ 
(2) «. دروآرد كدوک  يزاب  مه  تروص  هب  ار  دوخ  و 

تیبرت رد  دنهد ، شهاک  ار  مکحت  هبنج  دننک و  هارمه  یمرگرس  يزاب و  اب  ار  ناکدوک  یتیبرت  ياه  هویـش  دنناوتب  نیدلاو  هزادنا  ره 
.دوب دنهاوخ  رت  قفوم  ناشنادنزرف 

گرزب نیا  هک  نانچ  تسا ، ریگمـشچ  رایـسب  نانآ  يزاب  هب  نداد  تیمها  ناـکدوک و  تشادـگرزب  مالـسا ، یمارگ  لوسر  هریـس  رد 
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ناـیاپ هب  ار  دوخ  يراوس  بسا  يزاـب  شزیزع  ياـه  هون  هک  درک  ینـالوط  نادـنچ  زاـمن ، رد  ار  شیوـخ  هدجـس  يرـشب ، ملاـع  ملعم 
(3) .دنناسرب

نیا دنهاوخب  نانآ  زا  دنهد و  شزومآ  ناکدوک  هب  يزاب ، شیامن و  تروص  هب  ار  نتفرگ  وضو  تسرد  هویـش  دنناوت  یم  ردام  ردپ و 
اهنآ رد  يراکادف  يراکمه و  يزوریپ ، داحتا ، هبنج  هک  ییاه  يزاب  نتخادنا  هار  هب  اب  دنناوت  یم  اهنآ  نینچمه  .دـننک  رارکت  ار  راک 

.دنوش يزاب  مه  شیوخ  ناکدوک  اب  تسا ، رتشیب 

ص 164. ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 203. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 3. ش63 ، سای ، میمش  همانهام  كدوک ،» ینید  تیبرت  ، » يدمحم رباص  کن : - 3
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تداع یتیبرت  شور  ود _

تداع یتیبرت  شور  ود _

هویش نیرت  یملع  نیرت و  هتخانش  كدوک ، تیبرت  ياه  ترورض  هب  هجوت  نیزاغآ  ياهزور  زا  هک  تسا  ییاه  شور  زا  یکی  تداع 
ره .دـهد  یم  لیکـشت  ار  ناسنا  راتفر  یلـصا  هلکاش  تداع ، دنتـسه  دـقتعم  یخرب  .تسا  هدوب  اه  تلم  اه و  موق  همه  هدافتـسا  دروم 

.میرب یم  تذل  نآ  نداد  ماجنا  زا  مینک ، ادیپ  يدیدش  هقالع  يراک  هب  هاگره  .دنک  یم  داجیا  یناور  لوحت  ناسنا  رد  یتداع 

(1) .میهد یم  ماجنا  تداع  يور  زا  ار  نامیاهراک  دصرد  هک 99  تسا  رواب  نیا  رب  ییاکیرما  فورعم  سانش  ناور  زمیج ، مایلیو 

.دراد رارق  ام  ياه  تداع  ذوفن  ریز  تدش  هب  ام ، فطاوع  تیفیک  رکفت و  لصا ، رد 

ینید مسارم  بلاق  رد  ناکدوک  ینید  تیبرت  هس _ 

ینید مسارم  بلاق  رد  ناکدوک  ینید  تیبرت  هس _ 

يارب .دـشاب  دـنیاشوخ  شوگ  مشچ و  هب  هک  تسا  يروما  هب  طوبرم  كدوک ، رد  ینید  شرگن  ذوفن  یگنیداهن و  لـماوع  زا  یـشخب 
نیدلاو ساسا ، نیا  رب  .تسا  رثؤم  رایسب  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  ياه  هدورس  نآرق و  ياوآ  ینید ، مسارم  هب  طوبرم  ياه  همانرب  لاثم ،

.دننک یم  يراذگ  شزرا  یساسا  هچ  رب  ار  اهراک  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دنهدب و  شزرا  یبهذم  مسارم  هب  دیاب  نایبرم  و 

لحم لاثم ، يارب  .دنیـشنب  لحم  نآ  رد  یتدم  ای  دنک  تکرـش  همانرب  رد  دوش  قیوشت  كدوک  ات  دـشاب  باذـج  دـیاب  یبهذـم  مسارم 
طیحم دننک ؛ زیمت  ار  نآ  فارطا  هناخزامن و  زامن ، اج  وضو ، لحم  دنزاس ؛ رطعم  ابیز و  ار  زامن  يرازگرب 

ص 87. ییوخ ، بایرز  سابع  همجرت : هفسلف ، تاذل  تنارود ، زمیج  مایلیو  - 1
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نآ یپ  رد  ای  دـنوشن  تیذا  لحم  نآ  رد  ناکدوک  ات  دـننک  لداـعتم  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  امرـس  اـمرگ و  رظن  زا  ار  زاـمن  يرازگرب 
.دنزیرگب مسارم  زا  رتدوز ، هک  دنشابن 

رامآ و .تسا  زامن  ییاپرب  هسردم ، طیحم  رد  هژیو  هب  نادنزرف ، ییایوپ  دشر و  یقالخا و  ياه  هزیگنا  داجیا  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی 
ياه هنیمز  دنا ، هدوب  قفوم  تعامج  زامن  يرازگرب  يارب  نازومآ  شناد  هزیگنا  ندرب  الاب  رد  هک  یـسرادم  دهد ، یم  ناشن  تاقیقحت 

.دنا هداد  شیازفا  نازومآ  شناد  رد  ار  ینید  تیبرت  ققحت  يدنم و  هقالع 

یگدنز هبرجت  شور  راهچ _

یگدنز هبرجت  شور  راهچ _

هک دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  .دراد  ناوارف  دیکأت  یگدنز  رد  بولطم  فیاظو  فیلاکت و  ماجنا  یبهذم  هیحور  شرورپ  رب  هویـش  نیا 
شخبدیون ناناوجون ، ناکدوک و  رد  يراد  نید  هزیگنا  ندرب  الاب  رد  رت و  بولطم  رگید ، ياه  هویـش  اب  هسیاقم  رد  شور ، نیا  جیاتن 

تـسا یگدنز  طباور  همه  رد  يونعم  یقالخا و  دـشر  هب  یبای  تسد  رد  ناکدوک  هب  کمک  شور ، نیا  رد  یلـصا  فدـه  .تسا  رت 
.تسا دوخ  اب  اه و  ناسنا  رگید  اب  ناهج ، اب  ادخ ، اب  ناشیا  هطبار  لماش  هک 

اب ناناوجون  ناکدوک و  هک  دـنهد  یم  ماجنا  ییاه  تیلاعف  نوگانوگ ، ياه  همانرب  اب  هدومزآراک  ناـیبرم  نیدـلاو و  راـکهار ، نیا  رد 
هچخیرات هقالع ، هجوت و  نوناـک  اـه ، تیلاـعف  نیا  همه  رد  .دـنهد  شرورپ  نید  هراـبرد  ار  دوخ  دـیاقع  دـنناوتب  اـهنآ  زا  يریگ  هرهب 

.تسا یگدنز  لماکت  لصا و  هرابرد  ثحب  ناهج و  یگدنز و 

نیرتدیدج اب  دنمدوس ، ياه  هبرجت  بسک  هار  زا  ینید  میهافم  يریگدای  كرد و  رد  يونعم  یقالخا و  دـشر  رب  دـیکأت  اب  شور  نیا 
، درف ياهدرکلمع  اه و  تیلاعف  هب  هجوت  اب  ینید  یشزومآ  درکیور  .دراد  یگنهامه  ناکدوک ، ياه  نامرآ  لماکت  هرابرد  تایفـشک 

رد ار  ینید  شیارگ  هک  تسا  هدیاف  نیا  ياراد 
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هب دـشر  دـنیآرف  لوط  رد  ار  ینید  ياهروتـسد  هب  لمع  تبغر و  نیا  موادـت  ظفح و  لاـمتحا  نآ ، رب  نوزفا  .دزیگنا  یمرب  ناـکدوک 
.دراد هارمه 

وفع یتیبرت  شور  جنپ _ 

وفع یتیبرت  شور  جنپ _ 

هکنیا ضحم  هب  .دوش  یفـالخ  راـک  بکترم  شا  یگدـنز  عطاـقم  زا  یکی  رد  تسا  نکمم  یـصخش  ره  یناـسنا ، تعیبـط  ساـسا  رب 
دزـشوگ اب  ای  دنرذگب  وا  هابتـشا  زا  دیاب  هکلب  دنیآرب ، وا  تازاجم  یپ  رد  گنرد  یب  دیابن  نیدـلاو  دز ، رـس  كدوک  زا  اطخ  نیتسخن 

رد .دنک  بذج  یمالسا  ياه  شزرا  يوس  هب  ار  كدوک  تسا  نکمم  هدیجنـس ، شـشخب  نیا  .دنـشخبب  ار  دوخ  كدوک  نآ ، ندرک 
ماگنه رد  وفع  ع ،)  ) موصعم ناماما  زا  هدیـسر  تایاور  ساسارب  نینچمه  .تسا  هدش  یتیبرت  هویـش  نیا  رب  يدایز  دـیکأت  میرک  نآرق 

.تسا وفع  عون  نیرتهب  تردق ، 

ناتسود كدوک و  شش _ 

ناتسود كدوک و  شش _ 

تـسود باختنا  رد  دـنراد  هفیظو  ردام  ردـپ و  .تسا  یتیبرت  زاس  تشونرـس  لئاسم  زا  یکی  نانآ ، اب  طابترا  عون  ناتـسود و  باختنا 
(1) .دنور یم  ههاریب  هب  تعرس  هب  نیدلاو  ییامنهار  نودب  نادنزرف  هنیمز ، نیا  رد  .دننک  کمک  دوخ  دنزرف  هب  راکتسرد ، هتسیاش و 

: دیارس یم  دارفا  تیصخش  رکف و  رب  نانیشن  مه  ناتسود و  ریثأت  هرابرد  يدعس 

؟ یتسیز نایک  اب  وگب  لوا  وت 

! یتسیک وت  هک  میوگب  هگ  نآ  سپ 

ص 23. ش 51 ، سای ، میمش  همانهام  نیدلاو ،» هب  یتیبرت  یقالخا و  ياه  هیصوت  ، » یقاحسا نیسح  دیس  - 1
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؛ ُلـلاُخی ْنَم  مُکُدـحَا  رُظنَیلَف  هلِیلَخ  ِنید  یلع  ُءَرْملَا  : » دـشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نخـس  نیا  زا  هتفرگرب  رعـش  نیا  دـیاش 
(1) «. دوش یم  تسود  یسک  هچ  اب  درگنب  دیاب  امش  زا  کیره  سپ  .دوش  یم  هتخانش  دوخ  تسود  نییآ  نید و  اب  ناسنا 

(ع) تیب لها  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  تفه _ 

هراشا

(ع) تیب لها  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  تفه _ 

اه لصف  ریز 

(ع) تیب لها  لیاضف  اب  ناکدوک  ییانشآ  لوا _ 

(ع) ناموصعم ياه  ناتساد  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  مود _ 

(ع) ناموصعم ياهزردنا  دنپ و  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  موس _ 

(ع) تیب لها  لیاضف  اب  ناکدوک  ییانشآ  لوا _ 

(ع) تیب لها  لیاضف  اب  ناکدوک  ییانشآ  لوا _ 

یم میهفت  ارجا و  لیاضف  نایب  شور  اب  تسا ، یتیبرت  مهم  ياه  عوضوم  زا  دوخ ، هک  (ع ) تیب لـها  اـب  ناـکدوک  يزاسانـشآ  دـنیآرف 
رد يا  هدنیازف  ریثأت  كرد ، لباق  هداس و  نابز  هب  ناکدوک ، يارب  (ع ) تیب لها  یگدنز  ياه  یگتسجرب  قالخا و  لیاضف ، نایب  .دوش 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هژیو  هب  (ع ) موصعم ناماما  هریـس  هک  نانچ  .دراد  (ع ) تیب لها  اب  اهنآ  یتسود  يدنم و  هقالع  نازیم 

.دوب اهنآ  ياه  تلیضف  هدیدنسپ و  ياه  تلصخ  نایب  ساسارب  رتشیب  (ع ،) تیب لها  یفرعم  رد 

زا یهاتوک  حرـش  یتح  یطیحم و  یگداوناخ ، يدرف ، ياه  یگژیو  تسا  بوخ  (ع ،) تیب لها  اـب  ناـکدوک  يزاسانـشآ  دـنیآرف  رد 
رهـش (ع ،) راهطا همئا  یلـصا  نطو  یگدـنز و  لحم  هک  دوش  میهفت  ناکدوک  هب  لاـثم ، يارب  .دوش  هتفگ  كدوک  هب  ناـشیا  یگدـنز 

، ناکدوک هب  تاعالطا  نیا  لاقتنا  .دنتسه  دنم  هقالع  اجنآ  هب  ناناملسم  همه  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگیاج  هنیدم ،
همئا اـب  رتـهب  اـهنآ  دوـش  یم  بجوـم  دنتـسه ، مالـسا  ربماـیپ  هداوناـخ  زا  نادـنزرف و  یگمه  (ع ) تیب لـها  هکنیا  رب  دـیکأت  اـب  هارمه 

(2) .دنامب یقاب  ناشنهذ  رد  ییانشآ  نیا  دنوش و  انشآ  (ع ) موصعم

ص 99. ج 2 ، راونالاراحب ، - 1
ص 3. ش42 ، سای ، میمش  هیرشن  (ع ،») تیب لها  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  يراتفگ  ياه  شور  ، » یناسحا دمحم  - 2
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(ع) ناموصعم ياه  ناتساد  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  مود _ 

(ع) ناموصعم ياه  ناتساد  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  مود _ 

ياه هصق  دنهد و  یم  ناشن  ناوارف  هقالع  ناتساد  هب  ناکدوک  .تسا  ناتساد  زا  هدافتسا  كدوک ، تیبرت  رد  رثؤم  ياه  هویش  زا  یکی 
تیبرت رد  ور ، نیازا  .دزاـس  یم  مهارف  ار  اـهنآ  يریذـپرثا  هنیمز  ناـکدوک ، تبغر  نیا  .دـنراد  تـسود  ار  زیگنا  تفگـش  باذـج و 

هاتوک بلاج و  ياه  ناتساد  باختنا  .تفرگ  هرهب  ناوت  یم  ییوگ  ناتساد  زا  (ع ) تیب لها  اب  نانآ  يزاسانـشآ  رد  هژیو  هب  ناکدوک ،
(1) .دراد رایـسب  ریثأت  (ع ) تیب لها  اب  نانآ  ییانـشآ  رد  ناکدوک ، مهف  حطـس  رد  هداس و  نابز  اـب  نآ  ناـیب  و  (ع ) تیب لـها  هریـس  زا 
؛ بابلَْألا یلوِأل  ٌهْربِع  مهـصَصَق  یف  َناک  دََقل  : » دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  ناتـساد  هدنزاس  تبثم و  شقن  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

(111 فسوی : «. ) تسا درخ  نابحاص  يارب  یتربع  ناینیشیپ ، تشذگرس  زا  ییاه  ناتساد  راثآ و  نایب  رد 

تفایرد اب  هارمه  ناکدوک ، هب  اهنآ  یفرعم  اب  هک  دراد  دوجو  هدـنزومآ  بلاج و  ابیز ، رایـسب  ییاـه  ناتـساد  زین  (ع ) همئا یگدـنز  رد 
ياشامت ای  تیمها  یب  ياهراک  ماجنا  ياج  هب  هناخ  طیحم  رد  ردام  ردپ و  رگا  .دنوش  یم  انشآ  زین  (ع ) تیب لها  اب  ناتـساد ، ياوتحم 

رد يدنمـشزرا  جـیاتن  کـش ، یب  دـننک ، انـشآ  (ع ) موـصعم ناـیاوشیپ  ياـه  ناتـساد  اـب  ار  دوـخ  نادـنزرف  يرورـضریغ ، ياـه  ملیف 
.تشاد دهاوخ  ناشیا  اب  ناکدوک  يزاسانشآ 

(ع) ناموصعم ياهزردنا  دنپ و  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  موس _ 

(ع) ناموصعم ياهزردنا  دنپ و  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  موس _ 

رد هک  دراذـگ  یم  ریثأت  كدوک  ناور  حور و  رب  ناـنچ  دوخ ، ياـبیز  ياوتحم  ییاریگ و  اـب  (ع ،) موصعم ناـماما  هدـنزومآ  ياهدـنپ 
(، (ع ناموصعم نامز  رد  .دنک  یم  دنم  هقالع  وا  يایلوا  ادخ و  هب  دزاس و  یم  لوحتم  ار  وا  درب و  یمن  دای  زا  ار  اهنآ  یگدنز ، رسارس 

ص 5. ش42 ، سای ، میمش  هیرشن  (ع ،») تیب لها  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  يراتفگ  ياه  شور  ، » یناسحا دمحم  - 1
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یم ور  نآرق  ادـخ و  هب  هدـمآ و  دوخ  هب  هراـب  کـی  (ع ) موصعم زا  يا  هریـس  تفاـیرد  اـب  دـندوب و  هدولآ  هاـنگ  هب  هک  يدارفا  راـمش 
.تسا دایز  رایسب  دندروآ ،

دنناوت یم  رتهب  دنراد ، یسرد  بلاطم  ناگرزب و  نانخس  شریذپ  يارب  هک  یبولطم  یگدامآ  صاخ و  دادعتـسا  لیلد  هب  زین  ناکدوک 
.دنوش انشآ  اهنآ  اب  هار  نیا  زا  دنریگارف و  ار  (ع ) ناموصعم ياهزردنا  دنپ و 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  (ع ) یلع ماما  راصق  تاـملک  هلمجزا  (ع ،) ناـموصعم زیمآدـنپ  هناـمیکح و  بلاـطم  نیدـلاو  تسا  بساـنم 
يارب یـشزومآ  یتیبرت و  بسانم  ياضف  ات  دـننک  نایب  هویـش  نیرتابیز  نیرتهب و  اب  دوخ  ناکدوک  يارب  باختنا و  یقـالخا ، یتیبرت و 

دنک یم  ذوفن  ناشبلق  رد  اهنآ  دای  دنوش و  یم  انشآ  (ع ) تیب لها  اب  بسانم ، هویـش  هب  ناکدوک  بیترت ، نیا  هب  .دوش  مهارف  ناکدوک 
(1) .دنام یم  یقاب  اه  لاس  و 

ص 5. ش42 ، سای ، میمش  هیرشن  (ع ،») تیب لها  اب  ناکدوک  يزاسانشآ  يراتفگ  ياه  شور  ، » یناسحا دمحم  - 1
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ناکدوک یفطاع  یقالخا و  تیبرت  . 3

هراشا

ناکدوک یفطاع  یقالخا و  تیبرت  . 3

اه لصف  ریز 

یقالخا تیبرت  فلا )

ناکدوک یفطاع  تیبرت  ب )

یقالخا تیبرت  فلا )

هراشا

یقالخا تیبرت  فلا )

، دـنراد كرتشم  یـشقن  هنیمز  نیا  رد  ود  ره  نیدـلاو  هچرگا  .تسا  نادـنزرف  شرورپ  ياه  هبنج  زا  یکی  یفطاع ، یقـالخا و  تیبرت 
یم عورـش  یکدوک  زاغآ  نامه  زا  یقالخا  تیبرت  .تسا  رتدـمآراک  نادـنزرف ، یفطاع  یقالخا و  تیبرت  رد  نآ  ریثأت  رداـم و  شقن 
یم تداعس  ریخ و  هب  هدیدنـسپ ، ياه  تلـصخ  هب  یگتـسارآ  اب  دهر و  یم  هدیهوکن  تافـص  اه و  یتسپ  زا  نآ  وترپ  رد  ناسنا  .دوش 

.دوش یم  یهلا  ضیف  ياریذپ  ناگتشرف و  ناکاپ و  نیشن  مه  هک  اجنآ  ات  دسر 

و تسیچ »؟ دـب   » هکنیا هب  رظان  ییاهرواب  .تسا  درف  رد  اهرواب  داجیا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  ینوگاـنوگ  ياـه  هبنج  یقـالخا  تیبرت 
ار قـالخا  ییاـهن  لوصا  كدوک  هنیمز ، نیا  رد  .دـنهد  یم  ناـماس  ار  یقـالخا  تیبرت  ینـالقع  هبنج  اـهرواب ، نیا  تسیچ »؟ بوخ  »
رد ار  لوصا  نیا  دناوتب  درف  هک  تسا  نآ  یقالخا  تیبرت  رگید  هبنج  .دهد  صیخـشت  ار  اهراک  دـب  بوخ و  دـناوت  یم  دـبای و  یمرد 

.ددنب راک  هب  دوخ  راتفر 

.دریگ یمربرد  ار  ینوریب  ياهراتفر  ینورد و  تالاح  تبقارم  تسا ، یلبق  یقالخا  هبنج  زا  رتارف  یماگ  هک  یقالخا  تیبرت  موس  هبنج 
، هبنج نیا  رد 
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رگا نیاربانب ، .دزاس  شیوخ  هکلم  ار  اـه  هتخومآ  هک  دزومآ  یم  ددـنب ؛ یم  راـک  هب  ار  اـه  هزومآ  نیا  دزوماـیب ، هکنآ  زا  شیپ  یبرتم 
(1) .تسا هدش  هتسارآ  یقالخا  تیبرت  هب  وا  دنیوگ  یم  دوش ، هدهاشم  يدرف  رد  هبنج  نیا  هعومجم 

یلمع شزومآ  کی _ 

یلمع شزومآ  کی _ 

اب ار  شیوخ  نادنزرف  دوخ ، راتفر  اب  دیاب  ردام  ردپ و  ینعی  تسا ؛ یلمع  شزومآ  ییوگلا و  شور  یقالخا ، تیبرت  رد  هویـش  نیرتهب 
اب اهنآ  طباور  نیدلاو و  راتفر  هعومجم  .دنهد  شرورپ  اهنآ  دوجو  رد  ار  یقالخا  ياه  شزرا  رذـب  دـنزاس و  انـشآ  هدیدنـسپ  قالخا 
نآ زا  دنـشک و  یم  سفن  دننک و  یم  یگدنز  اضف  نیا  رد  نادـنزرف  .دـنیرفآ  یم  هناخ  رد  ار  يا  هژیو  یقالخا  یحور و  ياضف  مه ،

دـهد و یم  شرورپ  كدوک  دوجو  رد  ار  یقالخا  ياه  هنیمز  دـشاب ، یقالخا  يونعم و  هناخ ، رب  مکاح  ياضف  رگا  .دـنریگ  یم  ریثأت 
.دروآ یم  راب  قالخااب  يدرف  ار  وا 

اه يدـب  اه و  یبوخ  اب  ینورد  ماـهلا  اـب  وا  دـنراد و  يرطف  يا  هنیمز  كدوک ، داـهن  رد  یقـالخا  ياـه  شزرا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
هدامآ يرطف  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  يارب  كدوک  طیحم  هک  یتروصرد  نیاربانب ، .دراد  زاین  شرورپ  هب  هنیمز  نیا  یلو  تسانـشآ ،

.دنک یم  دشر  وا  دوجو  رد  تعرس  هب  یقالخا  ياه  شزرا  دشاب ،

اب هناراوگرزب و  دوجوم  ياه  يراوشد  لئاسم و  اب  دـشاب و  هدیدنـسپ  ياهراتفر  مهافت و  تیمیمـص ، زا  راشرـس  هداوناخ  طـیحم  رگا 
یم راک  هب  دوخ  یلمع  یگدـنز  رد  دـنزومآ و  یم  هداوناخ  زا  یعیبط  روط  هب  ار  شور  نیمه  ناکدوک  دوش ، دروخرب  ارادـم  یمرن و 

نارگید زا  ییوگدب  هداوناخ  طیحم  رد  رگا  ًالثم  .دنریگ 

صص 73 و 74. نادنزرف ، ینید  تیبرت  - 1
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هب هکنآ  زا  شیپ  ناکدوک  دـیاین ؟ دوجو  هب  ناـکدوک  رد  تشز  تفـص  نیا  هک  تشاد  راـظتنا  ناوت  یم  هنوگچ  دـشاب ، هتـشاد  جاور 
دهاوخ ریثأت  نادنزرف  تیـصخش  رب  ناشراتفگ  زا  شیب  ردام  ردپ و  راتفر  دـنریگ و  یم  وگلا  اهنآ  رادرک  زا  دـنرگنب ، نیدـلاو  راتفگ 

زا دونشن و  یبوخ  زج  ناتسود ، ناگتـسب و  ناگیاسمه ، هرابرد  دنک ، یم  دشر  هداوناخ  رد  هک  زاغآ  نامه  زا  كدوک  رگا  .تشاذگ 
هنوگ نیمه  زا  .دور  یم  نیب  زا  يریگمشچ  دح  ات  نآ  دننام  ییوگدب و  تبیغ ، نوچ  یتافـص  يارب  هنیمز  دوش ، زیهرپ  اهنآ  ییوگدب 

(1) .ییوخدب تنوشخ و  لمع ، تدش  دایرف و  داد و  یمشچ ، مه  مشچ و  دسح ، غورد ، نوچ  یتافص  تسا 

رطاخ هب  هراومه  میریگب و  يّدـج  ار  دوخ  تیبرت  دـیاب  میتسه ، يّدـج  اهنآ  یقالخا  تیبرت  رد  هژیو  هب  ناـکدوک ، تیبرت  رما  رد  رگا 
(2) .دوش یم  زاغآ  نیدلاو )  ) یبرم دوخ  زا  تیبرت ، راک  هک  میشاب  هتشاد 

هک ردـق  نآ   » هللا همحر  ینیمخ  ماما  ریبعت  هب  دـنریذپ و  یم  ریثأت  دـنریگ و  یم  وگلا  ردام  زا  رتشیب  یکدوک  رد  نادـنزرف  دـیدرت ، یب 
، تسه شردام  نماد  رد  یتقو  هچب   » (3) «. تسین یلمع  نارگید  زا  دوش ، یم  لقتنم  وا  هب  دراد و  ریثأت  سرون  هچب  رد  رداـم ، قـالخا 
زا دـیلقت  هب  شراتفگ  شلامعا و  اج  نامه  زا  هچب  نآ  دراد ، شوخ  راتفگ  دراد ، حیحـص  لامعا  دراد ، شوخ  قالخا  رداـم  دـنیب  یم 

(4) «. دوش یم  تیبرت  تسا ، رترثؤم  اه  قیرزت  همه  زا  هک  ردام  قیرزت  هب  تسا و  رتالاب  اهدیلقت  همه  زا  هک  ردام 

ص 75. نادنزرف ، ینید  تیبرت  - 1
.121 صص 118 _  ج 2 ، ناردام ، ناردپ و  يامنهار  تاداس ، یلع  دمحم  کن : - 2

ص 162. ج 8 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  - 3

ص 157. ج 6 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  دیس  - 4
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زا رتشیب  یقـالخا  لـئاسم  رد  هژیو  هب  وا  اریز  دـنیب ؛ یم  دونـشب ، هکنآ  زا  شیب  كدوک  یلمع ، شور  هب  یقـالخا  تیبرت  رد  نیارباـنب ،
.دنک یم  هدافتسا  دوخ  مشچ  زا  شوگ ،

ناکدوک يارب  نتشاذگ  تقو  ود _

ناکدوک يارب  نتشاذگ  تقو  ود _

یمن يّدج  نادنچ  ار  اهنآ  يونعم  یقالخا و  تیبرت  دننک و  یم  هجوت  دوخ  نادنزرف  یلیصحت  لئاسم  هب  طقف  ناردام  ناردپ و  یخرب 
تیبرت ینف  ای  یملع  ياه  هتـشر  زا  یکی  رد  صـصختم  يدرف  ار  وا  هک  تسین  نیا  اهنت  دنزرف ، تیبرت  زا  فدـه  هکنآ ، لاح  دـنریگ ؛

؟ هن ای  دوب  دهاوخ  زین  یعقاو  یناسنا  وا  ایآ  هک  تسین  مولعم  یلو  دوش ، رهام  صصختم  کی  تسا  نکمم  يدرف  نینچ  .مینک 

ربارب رد  دوخ  هفیظو  نیرت  یـساسا  زا  دنتـسین ، لئاق  ینادنچ  شزرا  دوخ  نادنزرف  يونعم  یقالخا و  شرورپ  يارب  هک  ییاه  هداوناخ 
رد ردام  ردپ و  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  لیلد  نیا  هب  یلاس  گرزب  رد  یتیبرت  تالکـشم  زا  يرایـسب   (1) .دننک یم  تلفغ  ناشنادنزرف 

دـننک و یمن  هلــصوح  ربـص و  نادـنزرف ، تـسرد  تـیبرت  يارب  ناـنآ  .دـنراذگ  یمن  تـقو  دوـخ  نادـنزرف  تـیبرت  يارب  یلاـسدرخ 
تداع ندش  ینورد  نادنزرف و  ندش  گرزب  اب  هجیتن ، رد  .دـنزاس  یمن  راومه  دوخ  رب  ارادـم  ریبدـت و  اب  ار  نانآ  يراتفر  تامیالمان 

دوبن و شیب  یلاهن  زورما ، دـنمونت  ژک  تخرد  نیا  .دـنوش  یم  یقالخا  لکـشم  راچد  اهنآ ، رد  تسردان  ياه  تیبرت  دنـسپان و  ياـه 
دیاب نیدلاو  بیترت ، نیدـب   (2) .دـیآ یم  زاب  یتسار  تمالـس و  هب  تخـس ، رایـسب  زورما  یلو  دـش ، یم  نامرد  یناـسآ  هب  شا  يژک 

رب نوزفا  دنشوکب 

صص 117 و 118. ج 2 ، ناردام ، ناردپ و  يامنهار  - 1
ص 76. نادنزرف ، یفطاع  یقالخا و  تیبرت  - 2
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قالخا هب  یناوج ، یناوجون و  رد  ات  دننک  تیبرت  ار  اهنآ  زین  یقالخا  لیاضف  دشر  هنیمز  رد  دوخ ، نادـنزرف  هب  نونف  مولع و  شزومآ 
.دنوشن هدولآ  دنسپان 

هدیدنسپ ياه  تداع  داجیا  هس _ 

هدیدنسپ ياه  تداع  داجیا  هس _ 

، ناتـسبد زا  شیپ  هرود  رد  یقالخا  تیبرت  .تسا  هدیدنـسپ  ياه  تداع  اب  نادـنزرف  يزاسانـشآ  ناردام ، هژیو  هب  نیدـلاو  فیاظو  زا 
شزومآ هار  زا  دشاب  نکمم  هک  تسین  دنم  هرهب  یناور  يرکف و  دشر  نانچ  زا  زونه  كدوک  اریز  تساه ؛ تداع  داجیا  هار  زا  رتشیب 

هب ار  كدوک  یقالخا ، لوصا  تاررقم و  میقتـسم  شزومآ  اب  ناوت  یم  زین  ناتـسبد  هرود  رد  .درک  تیبرت  ار  وا  یقالخا ، ياهروتـسد 
.تشاداو اهنآ  تاعارم 

رارکت و اب  دـنک و  هبرجت  لمع  رد  ار  هدیدنـسپ  روما  زا  یخرب  هک  دروآ  مهارف  ییاه  هنیمز  دـیاب  كدوک ، دـشر  ياپ  هب  اپ  نیارباـنب ،
یهاگ دـننک  راداو  ار  كدوک  نیتسخن ، ياه  لاس  نامه  زا  دـیاب  ردام  ردـپ و  .دریگ  لکـش  وا  دوجو  رد  وکین  ياـه  تداـع  نیرمت ،
تفص رگید  زا   (1) .دـهد یم  شرورپ  وا  دوجو  رد  ار  تواخـس  راک ، نیا  .دـشخبب  نایفارطا  هب  ار  دوخ  ياـه  یکاروخ  زا  يرادـقم 

زا كدوک  دـیاب  روظنم  نیا  يارب  .تسا  نادـنمزاین  زا  يریگتـسد  تخاس ، انـشآ  نآ  اب  زاغآ  زا  ار  ناکدوک  دـیاب  هک  هدیدنـسپ  ياه 
زین دوخ  دشاب و  دارفا  هنوگ  نیا  زا  دوخ  نیدلاو  ییوجلد  يریگتسد و  دهاش  دوش و  انشآ  اه  هداوناخ  دارفا و  زا  هتسد  نیا  اب  کیدزن 

.دریگ هدهع  رب  رما  نیا  رد  كدنا _  هچ  رگا  یمهس _  جیردت ، هب 

تیاعر نابایخ ، رد  یشک  طخ  زا  روبع  .داد  میقتسمریغ  میقتـسم و  یلمع  شزومآ  نارگید ، قوقح  تاعارم  هرابرد  ار  ناکدوک  دیاب 
، سوبوتا فص  رد  تبون 

صص 76 و 77. نادنزرف ، ینید  تیبرت  - 1

نادنزرف اب  نیدلاو  طباور  اب  هطبار  رد  www.Ghaemiyeh.comییاهراتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 49 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13619/AKS BARNAMEH/#content_note_38_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:39

(1) .دنراذگ رثا  رایسب  ناکدوک  یعامتجا  یقالخا و  تیبرت  رد  هک  دنتسه  ییاه  هنومن  اهنآ  دننام  نامتراپآ و  رد  ندرکن  ادص  رس و 

دنسپان ياه  تلصخ  يریگ  لکش  زا  يریگولج  راهچ _ 

دنسپان ياه  تلصخ  يریگ  لکش  زا  يریگولج  راهچ _ 

، یقالخادب یهاوخدوخ ، .دنربب  نیب  زا  دوخ  نادنزرف  رد  ار  تشز  ياه  تداع  دنسپان و  تافـص  شیادیپ  هنیمز  دنراد  هفیظو  نیدلاو 
.درک هزرابم  اهنآ  اب  دیاب  یکدوک  زاغآ  زا  هک  دنتسه  ییاه  تلصخ  اهنآ  دننام  تداسح و 

زا ار  وا  .دنک  یمن  لمع  نآ  هب  هک  دهد  یم  يا  هدعو  ای  دیوگ  یم  غورد  دوخ  دنزرف  ندرک  مارآ  يارب  ردام  هک  دـیآ  یم  شیپ  هاگ 
زا كدوک  هک  دـهد  یم  ناشن  دوخ  زا  يدـیدش  شنکاو  ناـنچ  يو ، هابتـشا  ربارب  رد  اـی  دـناسرت  یم  یعقاوریغ  یلاـیخ و  تادوجوم 

دنهد یم  تداع  ییوگ  غورد  هب  ار  كدوک  دنوش ، رارکت  رگا  هژیو  هب  روما ، نیا  مامت  .دیوگب  غورد  دوش  یم  ریزگان  سرت ، تدـش 
اب دوخ ، نادـنزرف  تیبرت  رد  دـیاب  نیدـلاو  نیاربانب ، .دـنروآ  یم  راب  وسرت  يدرف  ار  وا  دنـشاپ و  یم  لـفط  نورد  رد  ار  سرت  رذـب  و 

راتفر دوخ  نیدلاو  اب  تقادص  اب  زین  نادنزرف  ات  دنرواین  دوجو  هب  یکدوک  نارود  رد  هژیو  هب  ار  غورد  هنیمز  دـننک و  راتفر  تقادـص 
.دننک

يارب ار  هنیمز  هداوناـخ  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  .تسا  تداـسح  دریگ ، یم  لکـش  ناـکدوک  رد  هک  يدنـسپان  ياـه  یگژیو  رگید  زا 
ناـسکی تبحم  هجوت و  زا  اـهنآ  دـنراذگب و  قرف  ناـکدوک  نیب  يا  هداوناـخ  رد  رگا  ًـالثم  .دـشخب  یم  تدـش  تفـص  نیا  شیادـیپ 

هنیمز دننک ، شنزرـس  ریقحت و  ار  وا  دنـشکب و  يرگید  خر  هب  ار  یکی  زایتما  تیقفوم و  ای  دنوشن  رادروخرب  اهنآ  زا  یکی  ای  نیدـلاو 
.دوش یم  دایز  تداسح  داجیا  يارب 
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ار تقافر  یتسود و  سح  دنزیهرپب و  ناشنادنزرف  رگید  هب  یهجوت  یب  نادنزرف و  زا  یکی  قیوشت  زا  نیدلاو  تسا  هتـسیاش  نیاربانب ،
ره هب  ردام  ردپ و  رگا  .دوش  رتشیب  نادنزرف  رد  یناسنا  لیاضف  ییافوکـش  یقالخا و  دشر  هنیمز  ات  دـننک  تداسح  سح  نیزگ  ياج 

رگا یتح  .دنزاسن  راکشآ  ار  نآ  دنراد و  هاگن  ناهنپ  لد  رد  ار  تبحم  نیا  دیاب  دنراد ، تسود  رتشیب  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  تلع 
(1) .دنهد ماجنا  نادنزرف  رگید  روضح  رد  دیابن  ار  راک  نیا  دننک ، رادروخرب  رتشیب  تبحم  فطل و  زا  ار  نادنزرف  زا  یکی  دنهاوخب 

ناکدوک یفطاع  تیبرت  ب )

ناکدوک یفطاع  تیبرت  ب )

ینورد و شیارگ  دادعتـسا و  ثحب ، نیا  رد  هفطاع  زا  روظنم  .تساهنآ  یفطاع  شرورپ  ناکدوک ، تیبرت  رد  یـساسا  ياه  فده  زا 
یم یبلق  تفلا  سنا و  وا  اب  دوخ ، عون  مه  هب  تبحم  رهم و  اب  ناسنا  يرطف ، دادعتسا  نیا  هیاپ  رب  .تسا  ناسنا  رد  یتسود  عون  هناوتشپ 

.دبای

ساـسا رب  هـک  تـسا  ییاـهزایتما  لـماش  تـالامک  نـیا  .دوـش  یم  تـالامک  زا  يرایــسب  دـشر  ببــس  ناـسنا  رد  یفطاـع  دادعتــسا 
يراسگ مغ  يزوس ، لد  يراکمه ، ششخب ، تشذگ ، یگتـشذگدوخزا ، تبحم و  لیبق  زا  دیآ ، یم  دیدپ  ناسنا  رد  یهاوخرگید » »

یب یهاوخدوخ و  یمحر ، یب  تنوشخ ، یـسانشنردق ، يراـک ، شومارف  ییاـفو ، یب  .دوخ  رب  نارگید  نتـشاد  مّدـقم  یلکروط ، هب  و 
(2) .دنراد یفطاع  رقف  رد  هشیر  هک  دنتسه  یقالخا  یحور و  ياه  یتساک  زا  اهنآ ، دننام  نارگید و  زا  يربخ 

ردام و زا  كدوک  هک  یتفوطع  رهم و  .داد  شرورپ  ناکدوک  رد  ار  یناسنا  هفطاع  اجنآ  رد  دـیاب  هک  تسا  ینوناک  نیتسخن  هداوناـخ 
، کیدزن ناگتسب  رگید 
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ردام یعیبط  شقن  دناوت  یمن  يراتسرپ  هیاد و  چیه  دنیب و  یمن  رگید  سک  چیه  رد  دنک ، یم  تفایرد  ردارب  رهاوخ و  ردپ ، نوچمه 
.دزاس رپ  ار  وا  یلاخ  ياج  دنک و  يزاب  لفط  یگدنز  رد  ار 

اب هناکدوک و  نابز  هب  یتقو  ای  دـهد  یم  ریـش  وا  هب  دراشف و  یم  دوخ  شوغآ  رد  ار  لفط  یـصاخ  یفطاع  ناجیه  اب  ردام  هک  یناـمز 
، دنک یم  ذوفن  لفط  دوجو  قامعا  ات  دـهج و  یم  وا  نامـشچ  زا  تبحم  قشع و  قرب  دـیوگ و  یم  نخـس  دوخ  دـنزرف  اب  دوجو  مامت 

دوخ لاسدرخ  لفط  هب  ار  تبحم  ینیریش  دنک ، یم  شزاون  ار  وا  دهد و  یم  هانپ  دوخ  رانک  رد  بش  ار  دوخ  دنزرف  ردام  هک  یماگنه 
ار هفطاع  ياهرذـب  هک  تسا  تبحم  عوبطم  يامرگ  نیمه  .دـناسر  یم  وا  دوجو  هرذ  هرذ  هب  ار  هفطاع  قشع و  يامرگ  دـناشچ و  یم 

.دزاس یم  انشآ  تبحم  يایمیک  اب  ار  وا  دنارورپ و  یم  كدوک  دوجو  رد 

هرابرد هدـش  ماجنا  ياه  یـسررب  .دـننام  یم  مورحم  یفطاع  شرورپ  زا  دـنریگ ، یمن  هداوناخ  زا  ار  يونعم  يورین  نیا  هک  یناکدوک 
هداوناخ زا  رود  رگید ، تلع  ره  هب  ای  هداوناخ  ندـش  یـشالتم  گنج ، تلع  هب  ای  دـنوش  یم  گرزب  اه  هاگـشرورپ  رد  هک  یناکدوک 
نودـب .دـنرب  یم  جـنر  يدـیدش  یفطاع  ألخ  زا  رایـسب ، ياه  تبقارم  دوجو  اب  ناکدوک  هنوگ  نیا  دـهد  یم  ناشن  دـننک ، یم  دـشر 

، یناور ياه  يراـمیب  یعاـمتجا ، یقـالخا و  ياـه  يور  جـک  اـه و  يراـکهزب  یناور ، یحور و  ياـه  یمارآاـن  زا  يرایـسب  دـیدرت ،
.دنراد هشیر  یفطاع  دوبمک  رد  نآ  دننام  اه و  یگدرسفا 

هنیزه فرـص  یبرغ و  ياهروشک  رد  هتـسب  نابز  تاناویح  نیا  هب  ندرب  هانپ  اه و  هناخ  رد  هبرگ  گس و  دـننام  یتاـناویح  يرادـهگن 
يارب روآ  ماسرس  ياه 
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دوخ نادنزرف  تایحور  هب  هجوت  اب  دیاب ، نیدلاو  بیترت ، نیدب   (1) .تسا یفطاع  ألخ  ندرک  رپ  يارب  ییاهراک  عقاو ، رد  روظنم ، نیا 
هعماج لیوحت  هفطاع  زا  باریـس  ینادنزرف  ات  دـننک  تبحم  رهم و  زا  راشرـس  ار  دوخ  كدوک  یگدـنز  ياضف  اهنآ ، هب  هقالع  زاربا  و 

.دنوش یناور  ياه  هدقع  راچد  یناوج  یناوجون و  رد  تبحم ، دوبمک  تلع  هب  هکنیا  هن  دنهد ،
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ناکدوک ینید  تیبرت  یسانش  بیسآ  . 4

هراشا

ناکدوک ینید  تیبرت  یسانش  بیسآ  . 4

ریذپانراکنا ناگدننک ، تیبرت  دشر  ینید و  تیبرت  رد  اه  بیسآ  عناوم و  هنانیب  عقاو  یـسررب  يانعم  هب  ینید ، تیبرت  یـسانش  بیـسآ 
ار نآ  ینید ، تیبرت  دـنور  رد  لالتخا  داـجیا  اـب  هک  دنتـسه  يرثؤم  مهم و  لـماوع  زا  هتـسد  نآ  اـه  بیـسآ  عناوم و  زا  روظنم  .تسا 

: زا دنتسه  ترابع  اه  بیسآ  عناوم و  نیرت  مهم  زا  یخرب  .دنزاس  یم  نکممان  ای  راوشد 

یتثارو ياه  بیسآ  فلا )

یتثارو ياه  بیسآ  فلا )

جاودزا هجیتن  یفنم و  یتثارو  لماع  هک  انعم  نیا  هب  .دـنراد  هشیر  تثارو  رد  نادـنزرف  یقالخا  ینید و  تیبرت  ياه  بیـسآ  زا  یخرب 
.دزاس یم  مهارف  نادنزرف  یقالخا  ینید و  تیبرت  يارب  ار  يدعاسمان  هنیمز  قفومان ، بسانمان و  ياه 

روآدای هدرک و  ثحب  ینطاب  يرهاظ و  ياه  یگژیو  لاقتنا  رد  نآ  شقن  زا  دنک و  یم  حرطم  يّدج  روط  هب  ار  تثارو  هدیدپ  مالـسا 
مهارف ار  شا  یتخبدب  ای  یتخبـشوخ  هنیمز  دراذگ و  یم  رثا  وا  رب  ردام ، محر  رد  نینج  نیوکت  زاغآ  نامه  زا  تثارو  هک  تسا  هدش 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک  یم 

.(1) هُِّما ِنَْطب  ِیف  َیِقَش  نَم  ُّیِقَّشلا  ِهُِّما و  نَطب  یف  َدِعَس  ْنَم  ُدیِعَّسلا 

ص 129. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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.تسا تخبدب  ردام  مکش  رد  هک  تسا  یسک  تخبدب  تسا و  تخبشوخ  ردام  مکش  رد  هک  تسا  یسک  دنمتداعس 

هب بولطمان و  ياه  تثارو  زا  هلیسو  نیدب  تسا و  هداد  دوخ  ناوریپ  هب  ار  مزال  ياهدومنهر  هلئسم ، نیا  زا  يریگ  شیپ  يارب  مالـسا 
دراد و ناناملسم  يارب  یناوارف  ياه  هیـصوت  جاودزا  هنیمز  رد  مالـسا  .تسا  هدرک  يریگولج  بویعم  فرحنم و  نادنزرف  ندمآ  ایند 

(1) .تسا هتسناد  بسانم  ار  یشخب  بسانمان و  ار  یضعب  هدرک ، میرحت  ار  اه  جاودزا  زا  یخرب 

یطیحم ياه  بیسآ  ب )

یطیحم ياه  بیسآ  ب )

داهن هداوناخ ، زا : دنترابع  یطیحم  لماوع  .دنهد  یم  خر  یطیحم  لماوع  ریثأت  تحت  یقالخا ، ینید و  تیبرت  ياه  بیسآ  زا  يا  هراپ 
داـهن ناتـسود و  تنرتـنیا ، تاـعوبطم ، امنیـس ، نویزیولت ، ویدار ، لـماش  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  یهورگ و  ياـه  هناـسر  یـشزومآ ،

.هعماج رب  مکاح  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ،

یمالـسا تسرد و  تیبرت  يارب  يدـعاسم  رتسب  دنـشاب و  یقالخا  ینید و  تیبرت  زاـس  هنیمز  دـنناوت  یم  هک  هنوگ  ناـمه  لـماوع  نیا 
نورد زا  هدـمآ  دـیدپ  یتـیبرت  ياـه  بیـسآ  لاـثم ، يارب  .دنـشاب  زین  یتـیبرت  ياـه  بیـسآ  عناوم و  وزج  تسا  نکمم  دـنزاس ، مهارف 

ياه ثحبورج  یگداوناخ و  تاـفالتخا  هداوناـخ ، رب  مکاـح  ياـضف  ندوبن  یبهذـم  نوچمه  یلماوع  لولعم  تسا  نکمم  هداوناـخ ،
.دشاب نادنزرف  هب  یهجوت  یب  رقف و  نادنزرف ، تیبرت  يارب  هداوناخ  ندوبن  نما  ییادج ، قالط و  نادنزرف ، روضح  رد  نیدلاو 

يا هیذغت  ياه  بیسآ  ج )

يا هیذغت  ياه  بیسآ  ج )

ص 134. نادنزرف ، ینید  تیبرت  - 1
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ياهدمآ یپ  زا  يریگولج  يارب  مالسا  ور ، نیازا  .تسا  ریذپانراکنا  دلوت ، زاغآ  رد  هژیو  هب  یمدآ ، ینید  تیبرت  راتفر و  رب  اذغ  ریثأت 
يارب دعاسم  يا  هنیمز  اهنآ ، تسرد  يارجا  هک  دراد  یناوارف  ياهروتـسد  اه و  هزومآ  نادنزرف ، ناردام و  هیذغت  هرابرد  نآ ، راوگان 

رب هک  يدام  رثا  رب  نوزفا  میروخ ، یم  هک  ییاذغ  مالـسا ، هاگدـید  زا  .دروآ  یم  مهارف  نادـنزرف  یعامتجا  یقالخا و  ینید و  تیبرت 
یم ياـج  هب  اـم  تیـصخش  حور و  رد  يرایـسب  راـثآ  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  مارح  اـی  لـالح  هار  زا  هکنیا  بسح  رب  دراد ، اـم  مـسج 

بتکم رظن  زا  یلو  دـنک ، یم  تلفغ  نآ  زا  ناـسنا  تلع  نیمه  هب  .تفاـیرد  ناوت  یمن  یملع  هبرجت  هار  زا  ار  راـثآ  عون  نیا  .دراذـگ 
.تسا ریذپاندیدرت  يرما  مالسا ،

تالکـشم زا  يرایـسب  هزورما  .دنتـسه  تقیقح  نیمه  يایوگ  هک  دـنیوگ  یم  نخـس  مارح » همقل   » راب نایز  راثآ  زا  تاـیاور ، یخرب 
اب هک  یناکدوک  .دنسر  یم  فرصم  هب  اه  هداوناخ  رد  دنا و  هدمآ  تسد  هب  مارح  هار  زا  هک  تسا  ییاهاذغ  رثا  رب  یعامتجا ، يدرف و 
هب دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ینید  ترطف  دننک ، یم  يرپس  تعرـس  هب  ار  یکدوک  ساسح  نارود  دنوش و  یم  هیذغت  اهاذـغ  نیا 

؛ هّیرُّذـلا یف  ُنیبَی  ِمارَحلا  ُبْسَک  : » دـیامرف یم  مارح  ياهدـمآرد  ریثأت  هرابرد  (ع ) قداص ماما  .دـننز  یم  یهانگ  ره  هب  تسد  یناسآ ،
(1) «. دوش یم  رهاظ  یمدآ  نادنزرف  لسن و  رد  مارح  دمآرد 

عورـشم و  ) دـمآرد عوـن  هک  دـنادب  دـنک و  مـهارف  دوـخ  هداوناـخ  يارب  لـالح  كاـپ و  ِيزور  دـشوکب  دـیاب  ردـپ  هژیو  هـب  نیدـلاو 
رد دنک و  یم  ذوفن  نادنزرف  حور  ناج و  رد  لالح  ِيزور  .تسا  رثؤم  رایسب  شا  هداوناخ  دوخ و  تشونرس  هیحور و  رد  عورشمان ،)

هزورما .تسا  راذگریثأت  صخش  یگدنز  نارود  مامت 
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فیعض نانچ  دارفا  یخرب  رد  ار  یقالخا  يونعم و  ياه  شزرا  هب  هجوت  برغ ، گنهرف  ذوفن  هیاس  رد  ییارگ  يدام  هیحور  شرتسگ 
عورـشمان هار  زا  دمآرد  نآ  دنچره  تسا ، رتشیب  دمآرد  اهنآ  يارب  مهم  هلئـسم  .دنـشیدنا  یمن  يزیچ  هب  تایدام  زج  هک  تسا  هدرک 

.دشاب

نایبرم زا  یشان  ياه  بیسآ  د )

هراشا

نایبرم زا  یشان  ياه  بیسآ  د )

ياه بیـسآ  زا  یخرب  .دننک  یم  دراو  نادنزرف  یقالخا  ینید و  تیبرت  هدولاش  رب  نایبرم ، رگید  نیدـلاو و  ار  اه  بیـسآ  زا  يرایـسب 
: زا دنترابع  نایبرم  زا  یشان 

اه هداوناخ  يراگنا  لهس  کی _ 

اه هداوناخ  يراگنا  لهس  کی _ 

یم نیدلاو  رانک  هداوناخ و  نوناک  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یمهم  شخب  هداوناخ ، لیکـشت  جاودزا و  ماگنه  ات  یگدنز  يادـتبا  زا  یمدآ 
.دنتسه نادنزرف  تیبرت  لماوع  نیرت  مهم  نیتسخن و  وزج  نیدلاو  ور ، نیازا  .دنارذگ 

هنادـنمدرخ یعیبط و  .دـنوش  یم  راتفرگ  ییاه  يرامیب  اه و  تفآ  هب  کیره  هک  دنتـسه  ناسنا  دوجو  مهم  تحاس  ود  حور ، مسج و 
ینامسج تمالس  نیمأت  يارب  دنراد و  تیساسح  دوخ  نادنزرف  یمسج  ياه  يرامیب  ربارب  رد  هک  هنوگ  نامه  ردام ، ردپ و  هک  تسا 

زین ناـش  یناور  یحور و  تمالـس  هار  رد  دنـشاب و  ساـسح  مه  ناـنآ  یناور  یحور و  ياـه  يراـمیب  هب  تبـسن  دنـشوک ، یم  ناـنآ 
.دنشوکب

رد دریذپ و  یم  وگلا  نانآ  زا  كدوک  هک  نیدلاو  هژیو  هب  هداوناخ  تمالـس  هیاس  رد  رگم  دوش ، یمن  رـسیم  نادنزرف  یناور  تمالس 
رطاخ شمارآ  اب  نانآ  دـنروآ ، مهارف  نادـنزرف  هشیدـنا  حور و  شرورپ  يارب  یبسانم  هنیمز  نیدـلاو  رگا  .دـنک  یم  دـشر  نانآ  رانک 

.درک دنهاوخ  شالت  شیوخ  یگدنز  نتخاس  راد  تهج  دادعتسا و  دشر  ملع و  لیصحت  يارب 
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يراـگنا لهـس  لولعم  رـضاح ، رـصع  رد  ناـناوج  ناـناوجون و  يراد  نید  ياـه  بیـسآ  زا  یمهم  شخب  هک  تسا  نیا  خـلت  تیعقاو 
نادـنچ شیوـخ  نادـنزرف  تیبرت  يارب  نیدـلاو  هزورما  هنافـسأتم ، .تسا  یقطنمریغ  لـصف  لـح و  شور  نتفرگ  شیپ  رد  نیدـلاو و 

يّدج ار  نیدـلاو  راتفگ  زین  نادـنزرف  ور ، نیا  زا  .دوش  یم  هدـهاشم  یگناگود  نانآ  ياهراتفر  رد  دـننک و  یمن  تیلوئـسم  ساسحا 
هتـسناد هب  هک  یملاـع  (ع ،) قداـص ماـما  هدومرف  هب  .دـننک  یمن  لـمع  شیوخ  هتفگ  هب  اـهنآ  دـنوش  یم  هجوتم  هک  ارچ  دـنریگ ؛ یمن 

(1) .دزغل یم  گنس  يور  زا  ناراب  هک  نانچ  دزغل ، یم  اه  لد  زا  شزردنا  دنکن ، لمع  شیاه 

یلو دـننک ، یم  فرـص  ناوارف  ياه  هنیزه  ناشناکدوک ، هب  يرنه  روما  هنایار و  یـسیلگنا ، نابز  شزومآ  يارب  اه ، هداوناخ  زا  یخرب 
شنیب و حطـس  یبهذم ، ینید و  ياهرازفا  مرن  اه و  هلجم  باتک ، دـیرخ  نآرق ، سالک  هب  دوخ  نادـنزرف  نداتـسرف  اب  دنتـسین  رـضاح 

رقف یتسایـس ، نینچ  هک  تسا  نـشور  .دـنوش  یلاـس  گرزب  رد  ناـنآ  يریذـپ  بیـسآ  عناـم  دـنهد و  شیازفا  ار  اـهنآ  ینید  تـفرعم 
.دروآ یم  مهارف  ار  ناش  يریذپ  بیسآ  هنیمز  دراد و  هارمه  هب  هدنیآ  رد  ینید  فراعم  هزوح  رد  ار  نانآ  یتفرعم  یگنهرف و 

نیدلاو تیصخش  ود _

نیدلاو تیصخش  ود _

، يراوگرزب بدا ، راقو ، نوچمه  ییاه  یگژیو  .تسا  نیدـلاو  تیـصخش  دراد ، يرایـسب  تیمها  نادـنزرف  تیبرت  رد  هک  یلماوع  زا 
مارتحا سح  داجیا  ببـس  هک  دنتـسه  یلماوع  .یخوش  رد  يور  هنایم  کبـس و  ياهراک  زا  زیهرپ  سفن ، هب  دامتعا  تیّدج ، تیعطاق ،

هچ دنتسین و  لئاق  نیدلاو  يارب  یتمرح  چیه  نادنزرف  هاگ  اه ، هداوناخ  یخرب  رد  .دنوش  یم  نیدلاو  هب  نادنزرف  هلمج  زا  نارگید ، هب 
ناشن دروخرب  نیا  .دننک  یم  راتفر  دوخ  ردام  ردپ و  اب  شاخرپ ، یمارتحا و  یب  اب  اسب 

صص 231 و 232. ج 2 ، هایحلا ، نارگید ، یمیکح و  اضردمحم  - 1
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دوخ نیدلاو  زا  يونـش  فرح  هنوگ  چیه  اهنآ  هجیتن ، رد  .تسا  هتفر  نایم  زا  ردام ، ردپ و  تیـصخش  نادنزرف ، رظن  رد  هک  دـهد  یم 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  یتیبرت  يداشرا و  شقن  ردام  ردـپ و  تسا و  هدیـشاپ  مه  زا  تبحم  هزاریـش  ییاه ، هداوناخ  نینچ  رد  .دـنرادن 

(1) .تفای دنهاوخن  یقیفوت  نادنزرف  یقالخا  ینید و  تیبرت  رد  نانآ  فصو ، نیا  اب  .دنا 

ردپ هنامرتحم  یلو  هنامیمـص ، ياهدروخرب  .تسا  رگیدکی  اب  ردام  ردپ و  راتفر  یگنوگچ  نادنزرف ، تیبرت  رد  مهم  لماوع  رگید  زا 
رگا ور ، نیا  زا  .تسا  رثؤـم  رایـسب  اـهنآ  هب  دـنزرف  يراذـگ  مارتـحا  هـیحور  يریگ  لکـش  رد  رگیدـمه ، مـیرح  تاـعارم  رداـم و  و 

ییوگدب داقتنا و  هب  يرگید  بایغ  رد  ای  دننک  راکشآ  نادنزرف  دزن  ار  اهنآ  دیابن  دراد ، دوجو  ردام  ردپ و  نایم  یلئاسم  تالکشم و 
تمرح و ظـفاح  دـیاب  رداـم  ردـپ و  .درب  یم  ناـیم  زا  ار  نیدـلاو  هب  نادـنزرف  داـمتعا  مارتـحا و  اـهراتفر ، هنوـگ  نیا  .دـنزادرپب  وا  زا 

یم هنوگچ  دریگب ، هدیدان  ار  ردپ  تیصخش  تمرح و  ردام  ای  دنک  تناها  ردام  هب  نادنزرف  دزن  ردپ  رگا  .دنشاب  رگیدمه  تیـصخش 
؟(2) تشاد مارتحا  راظتنا  نادنزرف  زا  ناوت 

هاگهانپ هداوناخ ، نوناک  .تسا  ناناوجون  ناکدوک و  دزن  نیدـلاو  يریگرد  فالتخا و  یتیبرت ، ياـه  تفآ  نیرت  جـیار  نیرتدـب و  زا 
یمیمـص قیفر و  مه  اب  هراومه  ردام  ردـپ و  رگا  .تسا  مرگلد  نآ  هب  دـناد و  یم  هتـسباو  نآ  هب  ار  دوخ  كدوک  .تسا  كدوک  نما 

دـشر رتهب  یطیحم  نینچ  رد  وا  .دسر  یم  تینما  شمارآ و  ساسحا  هب  دبای و  یم  افـصاب  راوتـسا و  ار  شا  هنایـشآ  زین  دنزرف  دنـشاب ،
.دناسر یم  رمث  هب  ار  شیوخ  ینورد  ياهدادعتسا  اهورین و  دنک و  یم 

ص 48. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 1
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ردام ردـپ و  هک  یماگنه  .دزاس  یم  ناشیرپ  نارگن و  ار  نانآ  دریگ و  یم  ناکدوک  زا  ار  شیاسآ  تینما و  ردام ، ردـپ و  شکمـشک 
هـشوگ رد  هرهلد  سرت و  اب  اهنآ  زا  مادک  ره  .دنرب  یم  رـس  هب  یلاح  هچ  رد  ناکدوک  دنناد  یمن  دننک ، یم  اوعد  دنتـسه و  ینابـصع 

یم یگدنز  ییاه  هداوناخ  نینچ  رد  هک  یناکدوک  رتشیب  .دنرب  یم  هانپ  نابایخ  هچوک و  هب  دننک و  یم  رارف  هناخ  زا  ای  دـنزخ  یم  يا 
هک دهد  یم  ناشن  یگداوناخ  یعامتجا و  ياه  یـسررب  .دوب  دنهاوخ  باصعا  فعـض  هب  التبم  نیبدـب و  ناشیرپ ، يا ، هدـقع  دـننک ،

.دنا هدش  راتفرگ  ماد  نیا  هب  ردام  ردپ و  یگشیمه  ياه  يریگرد  اه و  فالتخا  رثا  رب  داتعم ، درگلو و  راکهزب ، ناکدوک  زا  يرایسب 

ردپ و رگا  .دننک  اهر  اهنت  ار  ناشهانگ  یب  نادنزرف  دنورب و  هناخ  زا  رهق  اب  ردام  ردپ و  هک  تسین  نیا  زا  رتدب  يزیچ  نادنزرف ، يارب 
جل زا  تسد  دنرب ، یم  رـس  هب  یعـضو  هچ  رد  یحور  رظن  زا  ناشنادنزرف  هاتوک _  هچرگ  تدم _  نیا  رد  هک  دننادب  یتسرد  هب  ردام 

.دنراد یمرب  يزاب 

هب جایتحا  ییوشانز  یگدـنز  لاح ، نیااب  دـشاب ، هتـشادن  يا  هقیلـس  فالتخا  هنوگ  چـیه  هک  دوش  ادـیپ  يا  هداوناخ  رتمک  دـیاش  هتبلا 
هب یهاگ  مه  رگا  .دنزاس  یم  فرطرب  لالدتـسا  قطنم و  مهافت و  اب  ار  ناشفالتخا  هاگآ ، لوئـسم و  ناردام  ناردـپ و  .دراد  تشذـگ 

هتشادن روضح  ناشنادنزرف  هک  دنهد  ماجنا  ار  وگو  تفگ  نیا  ینامز  دنشوک  یم  دناشکب ، یظفل  ثحب  هب  ار  اهنآ  يا ، هلئـسم  راچان ،
اهنآ هب  ناوت  یم  دـندش ، تیعـضو  نیا  هجوتم  ناکدوک  داد و  يور  ینابز  يریگرد  نادـنزرف  روضح  رد  هتـساوخان  مه  رگا  .دنـشاب 

نتفای یپ  رد  هک  تسا  یئزج  يا  هقیلـس  ياه  فالتخا  تالکـشم و  اهنیا  هکلب  تسین ، راک  رد  يّدج  عازن  ینارگن و  هک  دـش  روآدای 
(1) .دنتسین رادیاپ  میتسه و  اهنآ  يارب  لح  هار 

صص 25 و 26. تیبرت ، نییآ  ینیما ، میهاربا  - 1
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راتفگ اب  راتفر  ندوبن  گنهامه  هس _ 

راتفگ اب  راتفر  ندوبن  گنهامه  هس _ 

راتفگ و یگناگود  دریگ ، یم  لکـش  هناخ  طیحم  رد  ناناوجون  ناکدوک و  یقـالخا  ینید و  ياـهرواب  اـه و  شنم  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
هارمه نانآ  لمع  اب  یتیبرت ، نایبرم  رگید  نیدـلاو و  راتفگ  هچنانچ  .دـنیرفآ  یم  لالتخا  ناـنآ  تیبرت  دـنور  رد  رداـم ، ردـپ و  راـتفر 

: دیامرف یم  دنک و  یم  شهوکن  درادن ، یلمع  هناوتشپ  هک  ار  يراتفگ  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ  .تشاد  دهاوخن  يرثا  نادنچ  دوشن ،

2 و 3) فص :  ) .نولعفت ام ال  اُولوقَت  ْنَا  ِهللا  َدنِع  ًاتْقَم  ُربَک  نولعفتال  ام  نولوُقَت  َِمل  اونمآ  نیذََّلا  اهُّیا  ای 

دییوگب ینخس  هک  تسا  مشخ  بجوم  رایسب  ادخ  دزن  .دینک  یمن  لمع  هک  دییوگ  یم  ینخـس  ارچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دینک یمن  لمع  هک 

: دیامرف یم  لیئارسا  ینب  هرابرد  رگید  يا  هیآ  رد  و 

(44 هرقب :  ) .نولِقعَت الفأ  َباتِکلا  نُولتَت  متنَا  مُکَسُفنأ و  نُوَْسنَت  ِِّربلَاب َو  َساّنلا  نوُرمأتَا 

ایآ دیناوخ ؛ یم  ار  ینامـسآ ]  ] باتک ناتدوخ  امـش  هکنیا  اب  دینک ، یم  شومارف  ار  دوخ  یلو  دینک ، یم  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ 
؟ دینک یمن  رکف  چیه 

: يدعس هتفگ  هب  و 

سب دشاب و  تفگ  هک  ار  یملاع 

(1) سک ردنا  دریگن  دیوگ ، هچ  ره 

بیـسآ تسا و  رثؤم  رایـسب  سکع ، تهج  رد  هکنآ  لاح  درادـن ، تبثم  رثا  هک  تسا  نیا  درادـن ، رثا  لـمع  یب  راـتفگ  هکنیا  زا  دارم 
یب نیا  .دـنز  یم  هبرـض  نانآ  دامتعا  هب  دـنک و  یم  لزلزتم  ار  نادـنزرف  رواب  هکنیا  هلمج  زا  دراد ، نادـنزرف  تیبرت  رب  یناوارف  ياـه 
نانآ دزن  ار  نیدلاو  دزاس ، یم  راد  هشدخ  ار  اهنآ  ینید  یناسنا و  ياهرواب  دـنک ، یم  تیارـس  نانآ  یگدـنز  داعبا  رگید  هب  يدامتعا 

زا

ص 92. یغورف ، یلعدمحم  مامتها : هب  يدعس ، تایلک  - 1
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.دروآ یم  ییورود  دشخب و  یم  تئرج  ییوگ  غورد  هانگ و  رب  ار  نانآ  دنک و  یم  داجیا  رفنت  نانآ  رد  دزادنا ، یم  رابتعا 

ندرکن تبقارم  تراظن و  راهچ _

ندرکن تبقارم  تراظن و  راهچ _

يراکهزب ربارب  رد  یتح  دنتـسه ، لفاغ  نانآ  یقالخا  ینید و  تیبرت  زا  دـنا و  هدرک  اـهر  ار  دوخ  نادـنزرف  نارداـم ، ناردـپ و  یخرب 
يدارفا نانآ  زا  دـماجنا و  یم  نادـنزرف  طاطحنا  هب  یـشور  نینچ  .دـنهد  یمن  ناشن  دوخ  زا  تسرد  یـشنکاو  دروخرب و  نانآ  ياـه 

رد يریذپان  ناربج  ياه  نایز  نادنزرف ، رب  نتشادن  تبقارم  تراظن و  .دروآ  یم  راب  شکرس  طبضنمریغ و  سول ، رـس ، هریخ  یلاباال ،
دساف قالخا  داجیا  ببس  یتح  دنک و  یم  لکشم  راچد  زین  ار  عامتجا  هکلب  دوش ، یم  نیدلاو  هداوناخ و  هجوتم  طقف  هن  هک  دراد  یپ 

.دوش یم  زین  اهنآ  نالاسو  نس  مه  ناتسود و  نایم 

رگیدکی اب  ناکدوک  ندرک  هسیاقم  جنپ _ 

رگیدکی اب  ناکدوک  ندرک  هسیاقم  جنپ _ 

اه ناسنا  هک  انعم  نیدـب  .تسا  يدرف  ياه  توافت  لصا  دنـشاب ، هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هراومه  نارداـم  ناردـپ و  هک  یمهم  هتکن 
ینورد و ياهدادعتـسا  رد  دـنراد ، توافت  رگیدـکی  اـب  یندـب  ناـمتخاس  تروص و  يازجا  يرهاـظ ، لکـش  رظن  زا  هک  هنوگ  ناـمه 
یشزومآ و ياه  همانرب  یلصا  ياه  هحولرـس  زا  یکی  يدرف ، ياه  توافت  لصا  هب  هجوت  .دنتـسه  توافتم  رگیدکی  اب  زین  اه  ییاناوت 

.دشاب تیبرت  میلعت و  هب  طوبرم  لئاسم  زا  يرایسب  ياشگهار  دناوت  یم  هک  تسا  دیدج  یشرورپ 

ار يدرف  ياه  توافت  لصا  دیاب  یهاگشزومآ ، ياه  طیحم  رد  زین  نایبرم  ناملعم و  هناخ و  طیحم  رد  ناردام  ناردپ و  بیترت ، نیدب 
زا دنربن و  دای  زا 
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يارب ار  يراوگان  ياهدمآ  یپ  هراب  نیارد  یهجوت  یب  تسا  یهیدـب  .دـنزیهرپب  رگیدـکی  اب  دوخ  نازومآ  شناد  نادـنزرف و  هسیاقم 
.دراد هارمه  هب  نامّلعتم 

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  هناوید »  » مان هب  یتیاکح  رد  ار  يا  هلئسم  نینچ  هب  یهجوت  یب  راثآ  ناربج ، لیلخ  ناربج 

ارچ متفگ : متـسشن و  وا  راـنک  یتـکمین  يور  مدـید ، ار  زیگنا  تفگـش  باذـج و  هدـیرپ و  گـنر  یناوج  يا ، هناـخ  هناوـید  غاـب  رد 
.مشاب وا  لـثم  تساوخ  یم  مردـپ  .مهد  یم  ار  تباوج  اـما  یبیجع !؟ لاؤس  هچ  تفگ : درک و  هاـگن  نم  هب  بجعت  اـب  درم  ییاـجنیا ؟
مردارب .منک  يوریپ  وا  زا  مشاب و  شدروناـیرد  رهوش  زا  يریوصت  نم  تساوخ  یم  مرداـم  .مشاـب  شدوخ  لـثم  تساوخ  یم  میومع 

دندوب ممصم  .مشاب  اهنآ  لثم  دنتساوخ ، یم  مه  مقطنم  یقیسوم و  هفـسلف ، داتـسا  .مشاب  رهام  راک  شزرو  وا  لثم  دیاب  درک  یم  رکف 
مناوت یم  مک  تسد  .مناد  یم  رت  ملاس  ار  ناکم  نیا  هکارچ  مدـمآ ؛ اجنیا  نم  سپ  .مشاب  هدـنیآ  رد  ناشدوخ  هرهچ  باـتزاب  نم  هک 

متخ اجنیا  هب  بوخ  هرواـشم  تالیـصحت و  رطاـخ  هب  مه  وت  هار  منیبب ، تفگ : تشگرب و  نم  فرط  هب  ناـهگان  سپـس  .مشاـب  مدوخ 
نیا يوس  نآ  هناـخ  هناوید  رد  هک  یتـسه  ییاـهنآ  زا  یکی  وـت  سپ  .هآ  تفگ : وا  متـسه و  هدـننکدیدزاب  نم  هن  مداد ، خـساپ  هدـش ؟

(1) .دننک یم  یگدنز  راوید 

هک یلماوع  هعومجم  اریز  درک ؛ هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  دارفا  ياه  یناوتان  اه و  ییاناوت  دـیابن  زگره  هک  تسا  نآ  تیاـکح  نیا  ماـیپ 
، رهاوخ اب  ار  كدوک  یتح  هک  دوش  یم  هیـصوت  .تسا  توافتم  نارگید  اب  دوش ، یم  دارفا  تیـصخش  راـتفر و  يریگ  لکـش  بجوم 

.دینکن هسیاقم  زین  شناتسود  ناگتسب و  نادنزرف  ردارب ،

ص 126. يزاجح ، شرآ  همجرت : نادرگرس ، ربمایپ و  غاب  ناربَج ، لیلخ  ناربَج  - 1
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امـش یتـقو  ور ، نیازا  .تسا  رادروـخرب  یـصاخ  مارتـحا  وربآ و  زا  رگید  ناـکدوک  نـالاسمه و  دزن  دراد و  يا  هژیو  رورغ  كدوـک 
هدـیدان ار  وا  ياه  ییاناوت  دـینک ، یم  یمارتحا  یب  وا  هب  دینکـش ، یم  ار  وا  رورغ  عقاو ، رد  دـینک ، یم  هسیاقم  يرگید  اب  ار  یکدوک 

(1) .دیشک یم  وا  خر  هب  دینک و  یم  حرطم  شنزرس  ریقحت و  روظنم  هب  ار  شیاه  یناوتان  دیریگ و  یم 

نانآ ياه  ییاناوت  هاگ  چیه  دنروآ و  مهارف  ناشنادنزرف  دشر  يارب  ار  یبسانم  هنیمز  هک  تسا  نیا  ناردام  ناردـپ و  هفیظو  نیاربانب ،
ار دوخ  هجیتن  یب  ياهوزرآ  نیدلاو  زا  يرایسب  هنافسأتم ، .دنـشاب  هتـشادن  راظتنا  نانآ  زا  زین  ناشناوت  زا  شیب  و  دننادن ، شزرا  یب  ار 

یلغش یلیصحت و  ياه  تفرـشیپ  هب  دنتـسناوتن  تلع ، ره  هب  ناشدوخ  رگا  دننک  یم  روصت  دنریگ و  یم  یپ  دوخ  ياه  هچب  دوجو  رد 
نادنزرف ياهدادعتـسا  دنـشاب ، هجوتم  هکنآ  نودب  لیلد ، نیمه  هب  .دننک  ناربج  ار  اهدوبمک  نیا  دیاب  ًامتح  ناشنادنزرف  دنبای ، تسد 

.دنزاس هدروآرب  ار  دوخ  ياهوزرآ  ربج  روز و  هب  لسوت  اب  ات  دننک  یم  بوکرس  ار  دوخ 

از بیسآ  یتیبرت  ياه  شور  شش _ 

هراشا

از بیسآ  یتیبرت  ياه  شور  شش _ 

: زا دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دنراد  هشیر  یتیبرت  ياه  شور  رد  اه  بیسآ  یخرب 

یگدرورپ زان  لوا _ 

یگدرورپ زان  لوا _ 

يارب يّدـج  ياه  بیـسآ  نانآ ، ندرک  هدرورپزان  یتخـس و  اب  نادـنزرف  دروخرب  زا  يریگولج  هزادـنا ، زا  شیب  ياه  شزاون  تبحم ،
دیابن نیدلاو  ور ، نیازا  .دنک  یم  حالس  علخ  یگدنز  هنحص  رد  دروآ و  یم  راب  ناوتان  ار  نادنزرف  دراد و  تیبرت 

ص 57. ناوجون ، كدوک و  اب  یناسنا  هطبار  يرارقرب  لوصا  هوژپ ، هب  دمحا  - 1
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.دنزاس انشآ  تدش  یتخس و  تمحز و  راک و  اب  ار  نانآ  دیاب  هکلب  دنهد ، رارق  هزادنا  یب  هافر  رد  ار  دوخ  نادنزرف 

اه تبیصم  اه و  تسکش  اه ، یماکان  اه ، تیمورحم  اه ، يدنلب  اه و  یتسپ  هار ، نیا  رد  تسا و  تالکشم  اب  هزرابم  رـسارس  یگدنز ،
تمواقم هزرابم و  يارب  ار  وا  دهد و  شرورپ  یبوخ  هب  ار  یمدآ  ناج  مسج و  هک  تسا  یسک  قیال  یبرم  نایم ، نیا  رد  .تسا  رایـسب 

یتاذ تالکـشم  یتخـس و  اب  یکدوک  رد  لفط  هک  تسا  هتـسیاش  : » دومرف (ع ) مظاک ماما   (1) .دنک زهجم  یگدنز  راشفرپ  هنحـص  رد 
(2) «. دشاب روبص  رابدرب و  یلاس ، گرزب  رد  ات  دوش ، ور  هبور  یگدنز 

هب تبحم  يزرورهم و  رد  هک  نانآ  .تسا  هتـشاد  رذحرب  نادـنزرف  ندرک  هدرورپزان  تبحم و  رد  يور  هدایز  زا  ار  شناوریپ  مالـسا ،
یم (ع ) رقاب ماما  .دنا  هدش  شهوکن  دنزاس ، یم  التبم  يدنسپدوخ  يرامیب  هب  ار  نانآ  شور ، نیا  اب  دننک و  یم  يور  هدایز  نادنزرف ،

(3) «. دنک يور  هدایز  دنزرف  هب  یکین  رد  هک  تسا  یسک  ناردپ  نیرتدب  ِطاْرفِإلا ؛ َیلِإ  ُِّربلا  ُهاعَد  ْنَم  ِءابآلا  ُّرَش  : » دیامرف

رظتنم دـتفا ، یم  نیمز  هب  ای  دروخ  یم  راوید  هب  شرـس  لاثم ، يارب  دوش و  یم  ور  هبور  دـنیاشوخان  يدـماشیپ  اـب  كدوک  یتقو  هاـگ 
تـسد ندیـسوب و  نتفرگ ، شوغآرد  دننام  اجیب ، ياه  تبحم  اب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هاگآان ، ردام  ردپ و  .دنام  یم  نیدـلاو  شنکاو 

ار راوید  نیمز و  هاگ  كدوک  ندرک  یـضار  يارب  دـنهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  رثأت  یتحاران و  بتارم  هدـید ، هثداح  وضع  رب  ندیـشک 
زا درادن و  هلان  هآ و  هیرگ و  زج  يزیواتسد  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  لفط  .دننز  یم  کتک 

ص 124. یمالسا ، تیبرت  میلعت و  - 1
ص 126. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 53. ج 3 ، میهاربا ، دمحم  همجرت : یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، بوقعی  یبا  نبدمحا  - 3
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، جیردت هب  نیدلاو ، يوس  زا  ییاجیب  ياه  تبحم  نینچ  رارکت  .دنیب  یم  شزاون  قحتـسم  يدـماشیپ  ره  ربارب  رد  ار  دوخ  وا  سپ ، نیا 
(1) .دنک یم  هدرورپزان  ساسح و  ار  وا  دهد و  یم  دشر  كدوک  داهن  رد  ار  يدنسپدوخ  ینیبدوخ و 

زیمآریقحت ياهراتفر  مود _ 

زیمآریقحت ياهراتفر  مود _ 

هب میراذگن ، مارتحا  اهنآ  هب  نارگید  روضح  رد  مینک و  شنزرس  ار  اهنآ  هتسویپ  ای  میـشاب ، هتـشاد  زیمآریقحت  يراتفر  نادنزرف  اب  رگا 
نیا .دـنهد  یم  تـسد  زا  ار  دوـخ  تیـصخش  تـمارک و  ساـسحا  دـنرادنپ و  یم  شزرا  یب  يدوـجوم  ار  دوـخ  نادـنزرف ، جـیردت ،

.تسا طوقس  زاغآرس  ساسحا ،

روضح رد  ار  دوخ  نادـنزرف  بدا ، زا  رود  تشز و  هاـگ  زیمآ و  نعط  ظاـفلا  ندرب  راـک  هب  اـب  رداـم  اـی  ردـپ  اـه ، هداوناـخ  یخرب  رد 
نانآ زا  دـننک و  یم  نیقلت  دوخ  نادـنزرف  هب  ار  هدـشدای  دنـسپان  یگژیو  راک ، نیا  اب  هک  دـنناد  یمن  نانآ  .دـننک  یم  ریقحت  نارگید 
ياـنب دوخ  تسد  هب  ییاـه  هداوناـخ  نینچ  .دـنراد  ار  فارحنا  یتسپ و  هنوگ  همه  یگداـمآ  هک  دـنزاس  یم  يرادـقم  یب  تادوجوم 

(2) .دنناشک یم  یتسپ  فارحنا و  يداو  هب  ار  نانآ  دننک و  یم  ناریو  ار  نادنزرف  تیصخش 

اهراـتفر نیا  زا  کـیره  .دریگ  تروـص  ییوگازـسان  ییوـج و  بـیع  شنزرـس و  رخـسمت و  اـب  تـسا  نـکمم  زیمآریقحت  ياـهراتفر 
هب دامتعا  ياه  هیاپ  فعـض  ینیب ، مکدوخ  ساسحا  .دوش  یم  اهنآ  تسرد  تیبرت  هار  ّدس  دنک و  یم  بیرخت  ار  نادـنزرف  تیـصخش 

زا يریگ  هرانک  یگدرسفا و  یگدنمرش ، هانگ و  ساسحا  سفن ،

ص 126. یمالسا ، تیبرت  میلعت و  - 1
.1377 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  شیاریو 2 ، زورما ، ناهج  رد  كدوک  تیبرت  یتشهب ، دمحا  رتکد  کن : - 2
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.تساهراتفر نیا  دنسپان  ياهدمآ  یپ  هلمج  زا  ییورود ، قافن و  يدیلپ ، هب  شیارگ  يزوت و  هنیک  هعماج ،

هارکا رابجا و  موس _ 

هارکا رابجا و  موس _ 

.تسا یقالخا  ینید و  تیبرت  رد  از  بیـسآ  ياه  شور  زا  رگید  یکی  زیگنارب ، تجاجل  ياه  یهن  رما و  زیمآ و  مکحت  ياـهدروخرب 
زا هک  ییاه  هداوناخ  رد  .دننک  یم  روبجم  يراک  ره  ماجنا  هب  ار  اهنآ  نادنزرف ، اب  تقافر  تیمیمص و  ياج  هب  نیدلاو  شور ، نیا  رد 
رد .دنهد  ماجنا  دنیوگ ، یم  اهنآ  هب  ار  هچنآ  اهنت  دیاب  ناکدوک  تسا و  روز  هیاپ  رب  نادنزرف  اب  طابترا  دننک ، یم  هدافتسا  شور  نیا 

نادـنزرف و ياـه  هاگدـید  هب  هجوت  اـه ، هداوناـخ  هنوگ  نیا  رد  .دـشاب  یندـب  هیبنت  شنکاو ، نیتسخن  دراد  لاـمتحا  تروص ، نیا  ریغ 
يروتـسد تلاح  رتشیب  نادنزرف ، اب  نیدـلاو  نتفگ  نخـس  .تسا  نکممان  یتح  ردان و  یگداوناخ ، لئاسم  هرابرد  نانآ  اب  وگو  تفگ 

(1) .تسین يربخ  بسانم  راتفر  نتفرگ  شیپ  رد  يارب  قیوشت  زا  تسا و  هارمه  هیبنت  داقتنا و  اب  دراد و 

یم درف  دوـخ  هدـهع  رب  ار  باـختنا  دـهد و  یم  ناـشن  ار  هار  میرک  نآرق  .تسا  راـبجا  هارکا و  زا  زیهرپ  میرک ، نآرق  یتیادـه  هوـیش 
.تسین یهارکا  نید ، لوبق  رد  یغلا ؛ نم  دـشُّرلا  نّیّبت  دـق  نیّدـلا  یف  هارکا  ال  : » دـنک یمن  لـیمحت  ار  توعد  نیا  شریذـپ  دراذـگ و 

(256 هرقب : «. ) تسا هدش  نشور  یفارحنا ، هار  زا  تسرد  هار  اریز ] ]

: دیامرف یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع 

عماج دراد و  یپ  رد  ار  یلمع  فراـعم  هک  تسا  یملع  فراـعم  زا  يا  هعومجم  نید  اریز  دـنک ؛ یم  یفن  ار  يراـبجا » نید   » هیآ نیا 
داقتعا و .تسا  تاداقتعا  همه 

صص 53 و 54. یمالسا ، تیبرت  رظنم  زا  تیبرت  رد  از  بیسآ  ياه  شور  مدقم ، یمئاق  اضردمحم  - 1
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رثؤم ینامـسج  يدام و  تاکرح  يرهاظ و  لاعفا  رد  اهنت  هارکا  اریز  درادـن ؛ هار  نآ  رد  رابجا  هارکا و  هک  تسا  یبلق  روما  زا  ناـمیا ،
هک تسا  لاحم  .تسا  كاردا  داقتعا و  خنـس  زا  هک  دراد  يرگید  یبلق  ياـه  ببـس  اـه و  تلع  دوخ ، يارب  یبلق  داـقتعا  یلو  تسا ،

(1) .دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  یملع  یقیدصت  یملعریغ ، يا  همدقم  ای  دهد و  هجیتن  ار  ملع  لهج ، لاثم ، يارب 

: يرهطم دیهش  هتفگ  هب  .نادنزرف  لد  رد  نامیا  ندنایور  رواب و  داجیا  زا  تسا  ترابع  تیبرت ،

هب هک  ار  ینطاب  شیارگ  درک ، داجیا  روز  اب  دوش  یمن  ار  تبحم  رهم و  هقالع و  .درک  داجیا  دوش  یمن  روز  اب  هک  ار  داـقتعا  ناـمیا و 
، دـیوگب غورد  هب  ار  شفرح  ینعی  مراد ، تسود  ار  ینالف  دـیوگب  ات  دز  شکتک  ردـق  نآ  دوش  یم  هلب ، ...درک  داجیا  دوش  یمن  روز 

.تسا لاحم  يزیچ  نینچ  دوش ؟ داجیا  یتسود  بوچ  اب  هک  تسا  نکمم  ایآ  دننکب ، درخ  وا  ندـب  هب  ار  ایند  ياه  بوچ  مامت  رگا  اما 
.(3) تسا  (2)« نسحأ یه  یّتلاب  مهلداج   » تسا و ٌهَنَسَحلا » هظعوَملا   » .تسا تمکح  نآ  هار  دراد ، يرگید  هار  نآ ،

تروص یلابقا  نینچ  رگا  .دوش  ور  هبور  نادـنزرف  یبلق  لابقا  اب  یتیبرت  ياه  همانرب  هک  دـبای  یم  ققحت  ینامز  یقالخا  ینید و  تیبرت 
.دنام دهاوخ  ماکان  تیبرت  دوش ، ور  هبور  یهجوت  یب  ینادرگیور و  اب  یتیبرت  ياه  همانرب  دریگن و 

اجیب يریگ  تخس  تنوشخ و  مراهچ _ 

اجیب يریگ  تخس  تنوشخ و  مراهچ _ 

نشخ و مدرم  هب  تبسن  رگا  َِکلوح ؛ ْنِم  اوُّضَفنَال  ِبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْول  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  دنوادخ 
(159 نارمع : لآ  «. ) دندش یم  هدنکارپ  تنوماریپ  زا  يدوب ، لد  گنس 

ص 342. ج2 ، ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  همجرت : نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، نیسحدمحمدیس  همالع  - 1
.125 لحن : کن : - 2

ص 225. يوبن ، هریس  يرهطم ، یضترم  - 3
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، درک یمن  ارادـم  دوب و  ریگ  تخـس  نشخ و  مدرم ، اب  دروخرب  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا  هک  دـیآ  یمرب  هیآ  نیا  زا 
.دنوش مورحم  تیاده  تمعن  زا  دننز و  زاب  رس  مالسا  شریذپ  زا  مدرم  هک  دش  یم  ببس  دنک و  حالصا  ار  نانآ  تسناوت  یمن 

زا هدش و  ردپ  هژیو  هب  نیدلاو ، تنوشخ  ینابرق  هک  يدارفا  اسب  هچ  .تفای  ناوت  یم  زین  نادنزرف  تیبرت  هداوناخ و  رد  ار  تقیقح  نیا 
نیمه دنتـسه و  تراقح  هدـقع  راتفرگ  هنایوگروز ، نشخ و  ياـهدروخرب  تلع  هب  دارفا  هنوگ  نیا  .دـنا  هدـنام  مورحم  ملاـس  تیبرت 

.تساهنآ تسردان  ياهراتفر  زا  يرایسب  همشچرس  ساسحا ،

.دشاپ یم  نادنزرف  نورد  رد  ار  هنیک  رذب  دنک و  یم  یلاخ  یلدمه  تیمیمـص و  زا  ار  هناخ  ياضف  ردام ، ای  ردپ  زیمآ  تنوشخ  راتفر 
یقاب هشیمه  يارب  عضو  نیا  ایآ  اما  دنوش ، میلست  نیدلاو  تنوشخ  ربارب  رد  تسا  نکمم  دنرادن و  يزیرگ  هار  ناناوجون  ای  ناکدوک 
دنویپ دـناوت  یم  درب ، یم  جـنر  ردام  ردـپ و  ياجیب  تنوشخ  دروم و  یب  ياه  يریگ  تخـس  زا  هراومه  هک  يدـنزرف  اـیآ  دـنام ؟ یم 

؟ داد هعماج  لیوحت  ملاس  ینادنزرف  ناوت  یم  تنوشخ  داجیا  اب  ایآ  ؟(1)  دنامب ناشرانک  رد  دنک و  رارقرب  اهنآ  اب  یفطاع  یحور و 

یتلادع یب  ضیعبت و  مجنپ _ 

یتلادع یب  ضیعبت و  مجنپ _ 

هب هنیک  داجیا  ردام و  ردـپ و  هب  هقالع  شهاک  يدامتعا و  یب  بجوم  نادـنزرف ، ناـسکی  ياـهراتفر  ربارب  رد  تواـفتم  ياـه  شنکاو 
.دریگ یم  رارق  هجوت  دروم  يرگید  زا  شیب  هک  تسا  يدنزرف 

ص 145. دنزرف ، ینید  تیبرت  - 1
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هب دنراد ، يدایز  ینس  فالتخا  رگا  هژیو  هب  دوخ ، نادنزرف  هب  هجوت  نازیم  رد  هکلب  هیبنت ، قیوشت و  رد  طقف  هن  دنشوکب  دیاب  نیدلاو 
هلئسم نیا  هب  نادنزرف  .دنزاس  راکشآ  ار  دوخ  هقالع  دیابن  دنراد ، تسود  رتشیب  ار  اهنآ  زا  یکی  یتلع ، هب  انب  رگا  .دننک  راتفر  تلادع 

رت کچوک  ردارب  ای  رهاوخ  رس  رب  ار  دوخ  هدقع  یهاگ  طیارـش ، نیا  رد  تسا و  راوشد  ناشیارب  نآ  لمحت  دنتـسه و  ساسح  رایـسب 
.دننک یم  دروخرب  زیمآ  مکحت  يدنت و  اب  وا  اب  دننک و  یم  یلاخ  دوخ 

هقالع و اهنآ  هب  ردام  ای  ردـپ  دـننک ، یم  ساسحا  هک  تسور  نیا  زا  ناناوجون ، ناـکدوک و  رد  يراـتفر  تالکـشم  زا  يرایـسب  هاـگ 
سپ .دنراد  یم  هگن  لد  رد  يا  هدقع  تروص  هب  ار  نآ  دننک ، نایب  اراکشآ  ار  دوخ  ضارتعا  دنناوت  یمن  نوچ  دراد و  يرتمک  هجوت 
هنوگ نیا  هاگ  .دنک  یم  زورب  بارطـضا  ییوج و  هزیتس  یـشکرس ، لیبق  زا  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  یفطاع ، هدـقع  نیا  يدـنچ ، زا 
يور جک  تلع  ناناوجون  زا  یخرب  .دبای  یم  شهاک  نانآ  یـسرد  ياه  تیقفوم  دنوش و  یم  راچد  یحور  یگدرـسفا  هب  صاخـشا ،

.دنا هدرک  نایب  بیسآ  نیمه  زا  یشان  ياه  ینارگن  ار  دوخ  یقالخا  ياه 

هکنیا زا  دنروآ و  یم  نابز  هب  ار  هلئـسم  نیا  یهاگ  یتح  دنوش و  یم  لئاق  توافت  رـسپ  رتخد و  نایم  نیدلاو  اه ، هداوناخ  یـضعب  رد 
یم ار  رتخد  بناج  رگید ، یخرب  .دنناد  یم  تخبدـب  يدوجوم  ار  نز  دـننک و  یم  يدونـشخان  راهظا  دـنا ، هدـش  رتخد  بحاص  ًالثم 

هب دیاب  دراد و  يرگناریو  یتیبرت  راثآ  اهدروخرب ، هنوگ  نیا  .دننک  یم  شنزرس  ار  رـسپ  هراومه  فالتخا ، زورب  تروص  رد  دنریگ و 
.درک زیهرپ  اهنآ  زا  یلک 
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هب ندرک  هاگن  رد  یتح  تسـشن ، یم  دوخ  نارای  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  ياه  تیاور  رد 
حطـس کی  رد  يونعم  رظن  زا  نانآ  هاـگ  هک  یتروصرد  درک ، یم  میـسقت  باحـصا  نیب  ار  دوخ  هاـگن  تیاـعر و  ار  يربارب  زین  اـهنآ 

(1) .دوبن هزادنا  کی  هب  زین  ربمایپ  هقالع  دندوبن و 

ارچ : » دومرف درک و  ضارتـعا  ربماـیپ  .دیـسوب  ار  دوخ  رـسپ  ود  زا  یکی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روـضح  رد  يدرم  يزور 
(2) «. ینک یمن  راتفر  ناسکی  نانآ  نایم 

كدوک ندناسرت  مشش _ 

كدوک ندناسرت  مشش _ 

، فسأت اب  دناسر و  یم  بیسآ  كدوک  ناور  هب  ندناسرت ، دننام  یلماع  رتمک  .تسا  كدوک  ندناسرت  یتیبرت ، ياه  تفآ  نیرتدب  زا 
هاگآان ياه  هداوناخ  رد  طقف  یتیبرت ، ياه  بیـسآ  زا  یـضعب  هتبلا  .دراد  يدایز  جاور  هعماج  اـه و  هداوناـخ  رد  تسرداـن  لـمع  نیا 
لیصحت دارفا  نایم  هک  تسا  بجعت  یسب  ياج  .دروخ  یم  مشچ  هب  اه  هداوناخ  زا  يرایسب  رد  كانرطخ  تفآ  نیا  یلو  دراد ، دوجو 

یتیبرت بیـسآ  نیا  تسا ، تیبرت  میلعت و  كدوک و  زین  ناـش  یـصصخت  یلغـش و  عوضوم  هک  یناـسک  یتـح  هعلاـطم ، لـها  هدرک و 
.دراد دوجو 

فـالخ دـشاب ، هک  یلکـش  ره  هب  رگید و  سک  ره  زیچره و  هدرم و  نج ، لوغ ، ولول ، نوچ  یگتخاـس  رـصانع  زا  كدوک  ندـناسرت 
.درادن يا  هنالقاع  هیجوت  چیه  دنز و  یم  كدوک  باصعا  ناور و  هب  يریذپان  ناربج  ياه  بیسآ  تسا و  تسرد  تیبرت  لوصا 

ص 86. يزیزع ، سابع  همجرت : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ننس  ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  همالع  - 1
ص 204. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

نادنزرف اب  نیدلاو  طباور  اب  هطبار  رد  www.Ghaemiyeh.comییاهراتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 71 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13619/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13619/AKS BARNAMEH/#content_note_60_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:61

رطخ دیاب  هکلب  تسین ، تسرد  دراد ، جاور  مدرم  نایم  هک  يا  هویش  هب  زین  هناخ  رد  دوجوم  كانرطخ  ياهرازبا  زا  كدوک  ندناسرت 
زا ار  كانرطخ  يایـشا  دـیاب  هتبلا  .درک  زیهرپ  وا  ندـناسرت  زا  داد و  حیـضوت  شیارب  كدوک ، مهف  نس و  هب  هجوت  اـب  ار  لـیاسو  نیا 

.درک رود  درادن ، یفاک  كرد  زونه  هک  یکدوک  سرتسد 

، لاثم يارب  .دـهد  یم  لکـش  كدوک  دوجو  رد  ار  سرت  اه ، تیعقوم  یخرب  رد  اـهرت  گرزب  نیدـلاو و  دوخ  ندیـسرت  تسا  ینتفگ 
زین كدوک  هب  سرت  نیا  هاگآدوخان  دـنیب ، یم  هرظتنمریغ  ياه  هدـیدپ  اـب  دروخرب  رد  ار  رداـم  ناـساره  هرهچ  كدوک  هک  یماـگنه 

.دوش یم  لقتنم 

رد ار  ناسنا  دریگ و  یم  همـشچرس  اه  ندـناسرت  نیمه  زا  یناشیرپ ، هرهلد و  یگدرـسفا ، دـننام  ینآ  یفنم و  ياه  تلاح  زا  يرایـسب 
تخـس گرزب و  ياهراک  هب  ندز  تسد  زا  ار  وا  دـهاک و  یم  ناسنا  تماهـش  تئرج و  زا  لـمع ، نیا  .دـهد  یم  جـنر  شرمع  لوط 

دناد و یم  وگ  تسار  ار  شردام  ردپ و  كدوک ، .دنک  یم  فیعض  ای  بوکرـس  وا  رد  ار  تیقالخ  دادعتـسا و  نینچمه  .دراد  یمزاب 
دریگ و یم  رارق  یگـشیمه  هرهلد  کـی  رد  دـنک و  یم  رواـب  دروخ »!  یم  ار  وت  دـیآ و  یم  ولول  نـالا   » هک دونـش  یم  ناـنآ  زا  یتقو 

(1) .دوش یم  هارمه  بارطضا  سرت و  اب  شا  یگدنز  هتسویپ 

صص 18 و 19. یتیبرت ، ياهرادشه  يرهاظم ، ربکا  یلع  - 1
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ناکدوک اب  دروخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتیبرت  یقالخا و  هریس  . 5

هراشا

ناکدوک اب  دروخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتیبرت  یقالخا و  هریس  . 5

وا .دراد  يریذپ  تیبرت  يارب  یبسانم  هنیمز  شیالآ ، یب  كاپ و  یلد  نهذ و  نتشاد  ترطف و  أدبم  هب  ندوب  کیدزن  لیلد  هب  كدوک 
.تسا رود  هب  یکاپان  یتشز و  هنوگره  زا  دراذگ و  یم  یتسه  ناهج  هب  اپ  شیوخ  لالز  هداس و  تشرـس  اب  هک  تسا  یهلا  يا  هیده 

، نیاربانب .دنزاس  یم  فرحنم  ار  وا  یهلا  كاپ و  ترطف  ریـسم  شیوخ ، تسردان  تیبرت  اب  هک  دنتـسه  كدوک  نایبرم  نیدلاو و  نیا 
تیبرت و رد  یمهم  شقن  كدوک ، اب  سنا  شزاون و  ینابرهم ، .تفرگ  رظن  رد  ار  وا  یتاذ  ياه  یگژیو  دـیاب  كدوک  اـب  دروخرب  رد 

.دراد وا  هتفهن  ياهدادعتسا  ییافوکش 

زا تشاد و  هجوت  اهنآ  يرطف  ياهدادعتـسا  هب  وا  .درک  یم  راتفر  اه  هچب  اب  ینتورف ، تبحم و  يور  زا  هراومه  مالـسا ، یمارگ  لوسر 
يزاب مرگرس  نانآ  اب  داد و  یم  رارق  اهنآ  ناسمه  ار  دوخ  ناکدوک ، اب  ینیشن  مه  رد  .دش  یم  هدرزآ  تخس  ناش  یتحاران  شجنر و 

راتفر هناکدوک  دیاب  تسا ، یکدوک  وا  دزن  هک  یسک  هل ؛ َباصَتَْیلَف  ٌّیَبَص  ُهدنِع  َناک  نَم  : » درک یم  شرافـس  زین  نارگید  هب  دش و  یم 
(1) «. دنک

ص 486. ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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یناراوس بوخ  مه  امـش  دـیراد و  یبکرم  بوخ  : » دومرف یم  ناـنآ  هب  درک و  یم  راوس  دوخ  شود  رب  ار  (ع ) نینـسح ترـضح ، نآ 
(1) «. دیتسه

یم لقن  ناشیا  زا  (ع ) قداص ماـما   (2) .دیـشک یم  دوخ  نادـنزرف  رـس  رب  تبحم  تسد  تساخ ، یمرب  باوخ  زا  هک  زور  ره  ربماـیپ ،
: دنک

(3) .ِهَمایِقلا َمْوَی  ُهللا  ُهَحَّرَف  ُهَحَّرَف  ْنَم  ًهنَسَح َو  َُهل  َّلَجوَّزَع  ُهللا  َبَتَک  ُهََدلَو  َلّبَق  نَم 

ار وا  ادخ  دنک ، داش  ار  شدنزرف  هک  سکره  دسیون و  یم  وا  لمع  همان  رد  يا  هنـسح  دنوادخ  دـسوبب ، ار  دوخ  دـنزرف  هک  سک  نآ 
.درک دهاوخ  داش  تمایق  زور  رد 

راچد هفطاع  دوبمک  هب  دننیبن ، تبحم  یگتـسیاش  هب  یفاک و  ردق  هب  رگا  .دنتـسه  ادرف  نالوئـسم  ناردام و  ناردپ و  زورما ، نادـنزرف 
.تشاد میهاوخن  یطاشناب  هعماج  هدنیآ ، رد  دنوش و  یم 

ناکدوک هب  نیدلاو  مارتحا  فلا )

ناکدوک هب  نیدلاو  مارتحا  فلا )

.دنـشاب اهنآ  هتـساوخ  نیا  يوگ  خساپ  تقد  اب  دیاب  نیدلاو  ور ، نیازا  .دنتـسه  مارتحا  هجوت و  دـنمزاین  فلتخم ، نینـس  رد  ناکدوک 
ریقحت هنوگره  زا  دـیاب  سپ  .دوـش  یم  هدرمژپ  تحاراـن و  تسرداـن ، تکرح  نیرت  کـچوک  اـب  كدوـک ، ساـسح  فـیرظ و  حور 

هب هنادنمدرخ  يا  هویـش  اب  درک و  زیهرپ  یگداوناخ  ياهرادید  اه و  ینامهم  رد  هژیو  هب  وا ، ياهاطخ  اه و  بیع  ییوگزاب  كدوک و 
.تخادرپ شقیوشت  تبثم و  ياه  یگژیو  دییأت 

ره هب  دنراد و  ار  دوخ  نادنزرف  رب  هنایوج  هطلـس  رظن  لامعا  هنوگره  قح  ردام ، ردپ و  هک  دـنرادنپ  یم  هابتـشا  هب  نیدـلاو ، زا  یخرب 
، دنهاوخب هک  هویش 

ص 286. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
ص 126. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 49. ج 6 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  - 3
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نیرت گرزب  دوخ ، نادـنزرف  اب  (ع ) موصعم نایاوشیپ  مالـسا و  ربمایپ  رادرک  راتفگ و  هنیمز ، نیا  رد  .دـننک  راتفر  اـهنآ  اـب  دـنناوت  یم 
؛ مَُکلرَفُْغی ْمَُهبادآ  اُونِسْحَا  ْمُکَدالْوَا و  اُومِرْکَأ  : » تسا تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  .تسا  رـشب  لسن  یتیبرت  ياه  سرد 

(1) «. دیوش رادروخرب  یهلا  شزرمآ  زا  ات  دیرادب  وکین  ار  ناشبادآ  دینک و  مارتحا  ار  دوخ  نادنزرف 

: دومرف وا  هب  ربمایپ  .درک  ییوج  بیع  وا  زا  دوب ، هداد  ماجنا  شدـنزرف  هک  يراک  رطاـخ  هب  ربماـیپ  روضح  رد  يدرم  يزور  دـنا  هتفگ 
اب وت  .تسوت  هدـنیآ  هریخذ  وت و  نت  هراپ  تدـنزرف ، هک  تسا  نآ  نخـس ، نیا  موهفم  «. (2) تـسوت نادریت  ياهریت  زا  يریت  تدنزرف  »

دوب دهاوخ  هدنیآ  رد  وت  نابیتشپ  راکددم و  هک  ینک  یم  ریقح  ار  یسک  مه  ینز و  یم  هبرض  تدوخ  هب  مه  وا ، تیـصخش  هب  تناها 
.دوب یهاوخ  کیرش  نآ ، شاداپ  رد  زین  وت  دهد ، ماجنا  هک  یکین  راک  ره  و 

ناکدوک ندرک  داش  ب )

ناکدوک ندرک  داش  ب )

كاشوپ ندیرخ  كدوک ، اب  ردام  ردپ و  ندرک  يزاب  .تسا  ناکدوک  هب  یشخب  طاشن  يزرورهم و  مالسا ، مهم  ياه  هزومآ  زا  یکی 
.دزاس یم  لاحشوخ  ار  دنزرف  نداد ، هیده  ای  باوخ  ماگنه  نتفگ  هصق  بسانم ، ابیز و 

مرگرس هک  دش  ور  هبور  راصنا  ناکدوک  زا  یهورگ  اب  هار  رد  .دوب  دجسم  مزاع  زامن  يارب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور 
ار اهنآ  تساوخ  یمن  وس  کی  زا  ربمایپ  .دـنتخیوآ  شنماد  هب  دـندش و  عمج  وا  رود  دـندید ، ار  ترـضح  نآ  ات  ناـنآ  .دـندوب  يزاـب 
ار حالـص  ترـضح  نآ  .دندوب  شرظتنم  هک  دناسر ، یم  یمدرم  هب  تعامج  زامن  هماقا  يارب  ار  دوخ  دـیاب  رگید  يوس  زا  دـناجنرب و 

دمآ نوریب  دجسم  زا  یشبح  لالب  لاح ، نیا  رد  .دنک  ییوجلد  ناکدوک  زا  ات  دید  نآ  رد 

ص 195. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص 584. ج 16 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  نیدلا  ماسح  نب  یلع  - 2
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تفای و ناـکدوک  زا  یهورگ  راـنک  ار  ترـضح  نآ  یتدـم ، زا  سپ  .تخادرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يوجو  تسج  هب  و 
تقو ندش  گنت  : » دومرف درک و  یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  مالـسا  گرزب  ربمایپ  یلو  دنک ، هیبنت  ار  ناکدوک  تساوخ  .دـیمهف  ار  نایرج 

نیا زا  ار  دوخ  ات  روایب  یتفای ، امرخ  زا  هچنآ  ورب و  هناخ  هب  : » دومرف لالب  هب  هاگنآ  .تسا » ناکدوک  ندـناجنر  زا  رتهب  نم  يارب  زامن ،
مرکا لوسر  .دروآ  ربمایپ  روضح  هب  ار  نآ  تفای و  ودرگ  هناد  تشه  وجو ، تسج  زا  دـعب  تفر و  لـالب  .مینک » دـیرخزاب  ناـکدوک 

(1) .دندرک اهر  ار  ترضح  نآ  دندش و  یضار  ناکدوک  هنوگ  نیدب  درک و  میسقت  ناکدوک  نایم  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نادنزرف نیب  يزرو  تلادع  ج )

نادنزرف نیب  يزرو  تلادع  ج )

دننک و راتفر  دوخ  نادنزرف  نایم  يربارب  تلادع و  ساسا  رب  هراومه  دنـشوکب  هک  تسا  نآ  ناردام  ناردـپ و  مهم  رایـسب  فیاظو  زا 
مالـسا یمارگ  ربمایپ  .دنرادن  مّدقم  رگید  نادنزرف  رب  ار  يدنزرف  ای  رتخد  هب  ار  رـسپ  نادنزرف ، هب  ندرک  هجوت  تبحم و  رد  هاگ  چیه 

(2) «. دننک یکین  امش  هب  نانآ  دیراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  دینک ، راتفر  تلادع  اب  ناتنادنزرف  نایم  دیسرتب و  ادخ  زا  : » دیامرف یم 

كدوک نیدلاو ، تبحم  هزادنا  هب  يراک  چیه  .تسا  ردام  ردپ و  تیامح  تبحم و  كدوک ، شمارآ  يداش و  هیام  دیما و  هطقن  اهنت 
، لیلد نیمه  هب  .دزاس  یمن  هدرزآ  ار  وا  ناور  حور و  نیدلاو ، تبحم  زا  ندش  رود  دننام  یتبیـصم  چیه  دنک و  یمن  رطاخ  هدوسآ  ار 

ییاه تبقارم  اه و  ینابرهم  زا  یـشخب  زا  درادـنپ  یم  اریز  تسین ؛ روآ  بجعت  هداوناخ ، هدـشدلوتم  هزات  دـنزرف  هب  كدوک  تداسح 
هب تبحم  هقالع و  زاربا  رد  هک  ینیدلاو  .دش  دهاوخ  مورحم  تسا ، هدوب  يو  هب  قلعتم  نونکات  هک 

ص46. دجسم ، تایاکح  اه و  ناتساد  يروباشین ، اضر  مالغ  - 1
ص 445. ج 16 ، لامعلا ، زنک  - 2
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هب ریقحت و  ار  اـهنآ  عقاو ، رد  دـنهد ، یم  حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  یهاـگ ، زا  ره  دـننک و  یمن  تیاـعر  ار  تلادـع  ناـشناکدوک ،
.يرادن ار  تبحم  مارتحا و  یگتسیاش  وت  هک  دننک  یم  اقلا  هنوگ  نیا  كدوک  هب  دننک و  یم  تناها  نانآ  تیصخش 

، ضیعبت هنوگره  زا  زیهرپ  اب  نانآ ، اب  ییورایور  رد  دننک و  تیاعر  ار  طایتحا  دوخ  ناکدوک  اب  دروخرب  رد  نیدلاو  رگا  تسابیز  هچ 
.دنریگب رظن  رد  ار  دوخ  نادنزرف  یمسج  یناور و  یحور ، ياه  یگژیو 

راچد یناور  ياه  يرامیب  هب  دنک و  یم  بارخ  ار  ناش  هیحور  یـضاران و  ار  اهنآ  یکدوک ، نینـس  رد  هژیو  هب  نادـنزرف  نایم  توافت 
یم لیدبت  زوت  هنیک  يدرف  هب  ار  وا  دزیگنا و  یمرب  دوخ  نیدـلاو  ای  رهاوخ  ردارب ، زا  ییوج  ماقتنا  هب  ار  كدوک  زین  یهاگ  .دزاس  یم 

.دنک

كدوک دوجو  رد  تواخس  شرورپ  د )

كدوک دوجو  رد  تواخس  شرورپ  د )

هب یلو  دشوک ، یم  تورث  لام و  هیهت  رد  تواخس ، اب  ناسنا  .تسا  یقالخا  هدیدنسپ  کین و  تافـص  زا  یکی  تواخـس ، شـشخب و 
نینچ هب  دیاتـس و  یم  ار  نادنمتواخـس  مالـسا ، سدقم  نید  .دـنک  یم  کمک  نارگید  هب  موزل ، عقاوم  رد  دوش و  یمن  هتـسب  لد  نآ 

يا هناخ  تشهب ، رد  ِءایخْسَْالا ؛ ُتَیب  َهل  ُلاُقی  ًاْتَیب  ِهّنَجلا  یف  َّنِإ  :» دیامرف یم  مالـسا  یمارگ  لوسر  .دهد  یم  تشهب  هدعو  ییاه ، ناسنا 
(1) «. دوش یم  هتفگ  نادنمتواخس  هناخ  نآ ، هب  هک  تسا 

تـسرد .تسا  ردام  ردپ و  رایتخا  رد  يا  هزادنا  ات  نآ ، شرورپ  یلو  دراد ، يرطف  هشیر  کین ، تافـص  رگید  دننام  تواخـس  دوج و 
زا دنناوت  یم  اناد  تیافکاب و  ردام  ردـپ و  .تسا  رثؤم  رایـسب  وا  یتیبرت  هاگتـساخ  یلو  دراد ، يا  هژیو  شنیرفآ  كدوک  ره  هک  تسا 

لاهن دننک و  يریگولج  دسح  لخب و  لماوع  للع و 

ص 114. ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  یقارن ، رذ  یبا  نب  يدهم  - 1
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، كدوک ینعی  دنتسه ؛ قشمرس  وگلا و  دوخ  كدوک  يارب  ردام  ردپ و  .دنرورپب  ناشکدوک  داهن  رد  ار  تواخس  تیمیمـص و  افص و 
، دـننک تکرـش  ریخ  ياهراک  رد  دنـشاب و  دنمتواخـس  ردام  ردـپ و  رگا  سپ  .دریگ  یم  قشمرـس  شیوخ  نیدـلاو  راتفر  قالخا و  زا 

يداع يرما  تروص  هب  وا  يارب  جیردت  هب  راک  نیا  دنک و  یم  دیلقت  نانآ  زا  دنیب ، یم  ار  دوخ  نیدلاو  رافر  هک  یماگنه  زین  كدوک 
(1) .دیآ یم  رد  دنیاشوخ  و 

: دننک هدافتسا  ریز  ياه  شور  زا  دنناوت  یم  شیوخ  دنزرف  دوجو  رد  ششخب  تواخس و  لاهن  شرورپ  يارب  ردام  ردپ و 

دنـشخبب و دوخ  ردارب  رهاوخ و  ای  ردام  ردپ و  هب  دراد ، قلعت  ناشدوخ  هب  هک  ار  ییاهزیچ  زا  يرادقم  دـینک  داهنـشیپ  ناکدوک  هب  . 1
ادتبا رد  رما  نیا  تسا  نکمم  دیشاب  هتشاد  هجوت  .دننک  تداع  شـشخب  هب  هتفر  هتفر  ات  دینک  قیوشت  ار  اهنآ  نانآ ، زا  رکـشت  اب  هاگنآ 
یمرد تداع  تروص  هب  اهنآ  يارب  مک  مک  دـشاب ، مک  نآ  رادـقم  دریگ و  تروص  یهاگ  هاگ  رگا  یلو  دـشاب ، راوشد  اه  هچب  يارب 

.دیآ

اب اریز  دنزادنیب ؛ تاقدص  قودنص  هب  لوپ  يرادقم  ای  .دنک  کمک  ناتسد  یهت  هب  ناشدوخ  یبیجوت  لوپ  زا  دیهاوخب  ناکدوک  زا  . 2
.دننک لاح  شوخ  ار  ناشلاس  نس و  مه  ناکدوک  دنهد و  ماجنا  يریخ  راک  هک  دوش  یم  هداد  شزومآ  اهنآ  هب  لمع ، نیا 

زا دوخ ، ناتـسود  نایم  رد  تیوکـسیب  ای  هویم  میـسقت  اب  دوش ، یم  يزاب  مه  شناتـسود  اب  یتقو  دینک  داهنـشیپ  كدوک  هب  یهاگ  . 3
کمک نارگید  هب  يرورض  عقاوم  رد  دوش و  تیوقت  كدوک  داهن  رد  یتسود  عون  سح  دوش  یم  ببس  راک  نیا  .دنک  ییاریذپ  اهنآ 

.دنک

ص 131. نادنزرف ، نیدلاو و  یقارن ، يردیح  دمحم  یلع  کن : - 1
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كدوک هب  ندرک  مالس  ه )_

كدوک هب  ندرک  مالس  ه )_

، ناـهج ياـهروشک  همه  رد  .تسا  ندرک  مالـس  دوش ، یم  رارکت  هنازور  یگدـنز  رد  هتـسویپ  هک  دارفا  هب  مارتـحا  ياـه  هار  زا  یکی 
یم ادا  ار  نآ  رگیدـکی  اب  دروخرب  نیتسخن  رد  دارفا  هک  تسا  هدـش  عضو  تیحت  دورد و  يارب  یـصوصخم  ياه  ترابع  اه و  هلمج 
یم مه  هب  ناملـسم  رفن  ود  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، دـکؤم  ياـه  تنـس  زا  یکی  مالـس  مالـسا ، یقـالخا  ياـه  هزومآ  رد  .دـننک 

هفیظو نیا  اب  ناوت  یم  تروص  ود  هب  ار  كدوک  هداوناخ ، طیحم  رد   (1) .دننک مالس  وگو ، تفگ  زاغآ  زا  شیپ  دنراد  هفیظو  دنسر ،
ًامتح هک  دزومایب  كدوک  ات  یبرم ، شزومآ  هار  زا  مود ، اهرت و  گرزب  ردام و  ردـپ و  زا  دـیلقت  هار  زا  تسخن ، درک : انـشآ  یقـالخا 

.دننک مالس  اهرت  گرزب  هب  دیاب 

ردـپ و زا  وا  تعاطا  دوش ، هجوت  وا  تیـصخش  هب  دوش و  هدرازگ  مارتحا  كدوک  هب  هداوناخ  رد  هک  یتبـسن  ره  هب  تشاد  هجوت  دـیاب 
مالـس تسا  مزال  درک ، مالـس  رت  گرزب  هب  كدوک  رگا  .دنک  یم  تیاعر  رتهب  ار  بدا  نارگید ، لباقم  رد  دوب و  دهاوخ  رتشیب  ردام 

هب رگا  سکعرب ، .دنلئاق  يرایسب  مارتحا  وا  يارب  نارگید  دنک  یم  ساسحا  كدوک  لمع ، نیا  اب  اریز  دوش ؛ هداد  خساپ  یمرگ  هب  وا ،
ار وا  دـنک  یم  ساسحا  اریز  دوش ؛ یم  رطاخ  هدرزآ  ییانتعا  یب  نیا  زا  كدوک  دـنهدن ، ار  وا  مالـس  باوج  دـننکن و  هجوت  كدوک 

.دنا هدرک  ریقحت 

ناکدوک هب  دوخ  تشاد ، هعماج  رد  هک  یخماش  ماقم  دوجو  اب  شدراذـگ و  یم  رتارف  ار  مدـق  زین  نیا  زا  یتح  مالـسا  یمارگ  لوسر 
:» تسا هدش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  .درک  یم  میرکت  ار  نانآ  تیصخش  هلیسو ، نیا  هب  درک و  یم  مالس 

ص 89. نادنزرف ، نیدلاو و  - 1
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(1) «. داد ناشماعط  درک و  مالس  اهنآ  هب  سپس  .دید  ار  لاسدرخ  كدوک  دنچ  يرذگهر  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

داهن رد  ینتورف  عضاوت و  هدیدنسپ  يوخ  تیوقت  ببـس  هک  هدننک  مالـس  يارب  تسخن  دراد : یناور  رثا  ود  كدوک ، هب  ندرک  مالس 
، دننک مالس  وا  هب  شردام  ردپ و  هک  یکدوک  .تسوا  لالقتسا  تیوقت  تیصخش و  يایحا  ببـس  هک  كدوک  يارب  زین  دوش و  یم  وا 

.دوش یم  هاگآ  مالس  ندوب  دنمشزرا  زین  دوخ و  تیمها  زا  دنک و  یم  رواب  ار  دوخ  یگتسیاش  تقایل و 

كدوک رب  کین  مان  نتشاذگ  و )

كدوک رب  کین  مان  نتشاذگ  و )

ماهلا تسا  نکمم  ابیز  وکین و  مان  .دراد  وا  داهن  رد  یتبثم  ای  یفنم  یناور  راثآ  مینیزگ ، یمرب  دوخ  دنزرف  يارب  هک  یمان  دـیدرت ، یب 
هدننک یعادت  تشز  دـب و  مان  سکع ، رب  تسا و  هدـیزگرب  ار  مان  نآ  نیا ، زا  شیپ  هک  دـشاب  يدرف  ياه  یبوخ  اه و  ییوکین  شخب 

.تسا هدش  هداهن  وا  رب  مان  نآ  نیا ، زا  شیپ  هک  دشاب  يدرف  يدب  ترارش و 

ار كدوک  سفن  هب  دامتعا  حر  کین ، مان  .تسا  دنزرف  يارب  وکین  مان  باختنا  هدش ، هداهن  ردپ  هدهعرب  هک  نادـنزرف  قوقح  هلمج  زا 
تسپ و دارفا  اه  مسا  باختنا  دـب و  مان  شنیزگ  سکعرب ، .دوش  یم  هعماج  رد  وا  يرازفارـس  يدنلبرـس و  ببـس  دـنک و  یم  تیوقت 

.دنک یم  راتفرگ  یناور  ياه  هدقع  عاونا  هب  ار  يو  دزاس و  یم  مهارف  ار  وا  تراقح  یگدنکفارس و  بابسا  خیرات ، كاپان 

دروآدرگ و ار  نادـنواشیوخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  شا ، هدازردارب  دـلوت  زور  نیمتفه  رد  (ع ) بلاـطوبا ترـضح 
: دندیسرپ زاب  .تسا » دمحا  هقیقع  نیا  تفگ : خساپ  تسیچ ؟ يارب  ینابرق  نیا  دندیسرپ : .درک  ینابرق  ار  يدنفسوگ 

ص 69. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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ساسا نیا  رب  (ع ) قداـص ماـما   (1)« .دوش ناـنکاس  نامـسآ و  لـها  هدوتـس  وا  هکنیا  يارب  :» داد باوج  يداـهن ؟ دـمحا  ار  وا  ماـن  ارچ 
: دومرف

ندناوخ نمـض  دیناشنب و  هلبق  يوس  هب  ار  وا  يرادراب ، هام  نیمراهچ  رد  تسا ، هدش  رادراب  امـش  رـسمه  دـیدرک  ساسحا  هک  یعقوم 
(2) .مداهن دمحم  ار  وا  مان  نم  ایادخ ! دییوگب : دینز و  وا  يولهپ  هب  تسد  یسرکلا ، تیآ 

نامحرلادبع هللادبع و  اه ، مان  نیرتهب  دـیراذگب و  ار  ایبنا  یماسا  ناتیاه  هچب  يور  : » دـیامرف یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(3) «. تسا

زا يرایسب  نینچمه  دنتشاد و  يدب  ياه  مان  اه  يدابآ  اهرهش و  زا  يرایسب  دش ، هتخیگنارب  يربمایپ  هب  ماسا  یمارگ  ربمایپ  هک  يزور 
هدننز ياه  بقل  اه و  مان  دوخ ، نادنزرف  يارب  زین  برع  ياه  تلود  .دندوب  هدـش  روهـشم  هدـننز ، تشز و  ياه  بقل  اب  برع ، لیابق 

زا يرایـسب  مان  داد  روتـسد  مالـسا  ربمایپ  لیلد ، نیمه  هب  .درک  یم  تیاکح  ییوخ  هدـنرد  تراغ و  زا  هک  دـندوب  هدرک  باـختنا  يا 
.دـنک باختنا  ناـنآ  يارب  يا  هدـنزارب  اـبیز و  ماـن  دـنهد و  رییغت  دارفا  لـیابق و  زا  يرایـسب  بقل  زین  اـه و  شخب  اهاتـسور ، اـهرهش ،

(4) .دنک باختنا  وکین  ياه  مان  دوخ  ناکدوک  يارب  ناردپ  داد  نامرف  نینچمه 

ات دننیزگرب  يا  هتـسیاش  مان  دوخ ، ناکدوک  يارب  دننک و  كرد  ار  کین  مان  شزرا  تیمها و  زیزع ، ناردام  ناردـپ و  تسا  هتـسیاش 
نیدلاو يارب  دوخ ، مان  زا  تیاضر  یگرزب و  ساسحا  اب  نادـنزرف ، دـشاب و  قالخا  سح  يدنلبرـس و  هیام  ناشنادـنزرف  هدـنیآ  يارب 

.دننک ریخ  ياعد  شیوخ 

ص 227. يرقابریم ، میهاربا  دیس  همجرت  قالخالا ، مراکم  یسربط ، لضف  نب  نسح  - 1
ص 112. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 220. قالخالا ، مراکم  - 3

ص 113. قالخالا ، مراکم  - 4
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يرازآ كدوک  زا  زیهرپ  ز )

يرازآ كدوک  زا  زیهرپ  ز )

يا هقباس  رـشب ، خـیرات  رد  لمع  نیا  .تسا  يرازآ  كدوک  تسا ، جـیار  اه  هداوناـخ  زا  یخرب  رد  هک  یتسرداـن  اـهدروخرب  زا  یکی 
یقطنم ریغ  راتفر  عون  ره  دنـشاب  رگید  دارفا  تسا  نکمم  ای  رهاوخ  ای  ردارب  ینامز  نیدـلاو ، یهاگ  راک ، نیا  لـماع  دراد و  ینـالوط 

زا ندنار  نوریب  نیهوت ، ریقحت ، مانشد ، یناور ، یمسج و  دح  زا  شیب  هیبنت  .تسا  يرازآ  كدوک  دوش ، ناکدوک  شجنر  ببـس  هک 
رامش هب  يرازآ  كدوک  رگید ، هدیهوکن  اهیراتفر  زا  يرایسب  مامح و  ییوش و  تسد  رد  ندرک  ینادنز  راگیس ، اب  ندرک  غاد  هناخ ،

.دیآ یم 

هنوگره : » تسا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  یفطاع  راـتفرءوس  اـی  يراتفردـب  .م ، لاـس 1983  رد  يرازآ  كدوـک  زا  يریگ  شیپ  هتیمک 
(1) «. تسا يرازآ  كدوک  يراتفردب و  دشاب ، كدوک  ناوت  زا  رتارف  هک  نیدلاو  لوقعمان  هنارگشاخرپ  یطارفا و  راشف 

تسا و یمـسج  رازآ  زا  رتراـب  ناـیز  یناور ، رازآ  هـتبلا  هـک  تـسا  کـیکفت  لـباق  یحور  یمـسج و  هنوـگ  ود  هـب  يرازآ  كدوـک 
لاسدرخ نادزرف  يارب  اه ، گنهرف  یخرب  رد  .دش  دهاوخ  راکـشآ  قالخا  دض  تروص  هب  یلاس  گرزب  یناوج و  رد  نآ  ياهدمایپ 

روضح زا  دنهد ، یم  اهنآ  هب  بوغرمان  ياذغ  دنناشوپ ، یم  نانآ  نت  رب  هنهک  سابل  هک  يا  هنوگ  هب  دنتسین ، لئاق  يرابتعا  هنوگ  چیه 
یلقتـسم یلدنـص  اه ، ترفاسم  رد  دـننک ، یم  ناشمورحم  يزاـب  بابـسا  يزاـب و  زا  دـننک ، یم  يریگولج  ناـنامهیم  عمج  رد  اـهنآ 

زا  (2) .دنریگ یم  کتک  داب  هب  شزغل ، نیرت  کچوک  ربارب  رد  ار  اهنآ  دنریگ و  یمن  رظن  رد  ناشیارب 

ص 121. نادنزرف ، نیدلاو و  زا : لقن  هب  - 1
ص 121. نادنزرف ، نیدلاو و  - 2
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رـشب هدنیآ  لسن  دوخ و  نادنزرف  هب  نادنزرف ، نایم  ضیعبت  یفنم  ياهدـمایپ  هب  هجوت  نودـب  ناردام  ناردـپ و  زا  یـضعب  رتدـب ، همه 
زا دننک و  یم  يرامـش  هظحل  دنزرف  کی  ترـسح  رد  هک  دنتـسه  مه  یناردام  ناردپ و  لباقم ، رد  .دنراد  یم  اور  ییاه  متـس  نینچ 

.دوش مکاح  ناش  یگدنز  رب  طاشن  روش و  ات  دیامرف  تیانع  يدنزرف  اهنآ  هب  هک  دنهاوخ  یم  ادخ 

ینید لوصا  شزومآ  ح )

ینید لوصا  شزومآ  ح )

ماما دناوخ ، ار  دمح  هروس  ردپ ، روضح  رد  كدوک  یتقو  .تخومآ  ار  دـمح  هروس  (ع ) نیـسح ماما  دـنزرف  هب  یملـس  نامحرلادـبع 
نیا زا  نارـضاح  .درک  رد  زا  رپ  ار  راگزومآ  ناـهد  داد ، ملعم  هب  یـسانش  قح  هار  زا  هک  يا  هچراـپ  دـقن و  لوپ  رب  نوزفا  (ع ) نیـسح

اب نم ، ِیلام  شاداپ  اجک  : » دومرف خساپ  رد  (ع ) نیسح ماما  .دندش  ایوج  ترـضح  زا  ار  نآ  لیلد  دندمآ و  تفگـش  هب  شـشخب  همه 
(1) .تسا رت  هدنزرا  نم  یلام  ياطع  زا  دمح  هروس  میلعت  تمدخ  ینعی  دنک ؛» یم  ربارب  ملعم  نیا  شزومآ  ياطع 

یناردام ناردپ و  زا  اراکـشآ  هک  تسا  هدوب  مالـسا  یمارگ  نایاوشیپ  هجوت  دروم  يا  هزادنا  هب  ناکدوک ، هب  یمالـسا  ینابم  شزومآ 
تـسا هتـسیاش  نیاربانب ، .دـنا  هتـسنادن  دوخ  هب  هتـسباو  ار  اهنآ  هتـسج و  يرود  دنتـسه ، اـنتعا  یب  دوخ  ناـکدوک  ینید  تیبرت  هب  هک 

نآرق ياه  هروس  ظفح  يریگدای و  هژیو  هب  مالسا  شخب  حور  ياه  هزومآ  اب  ار  اهنآ  دوخ ، نادنزرف  يونعم  دشر  يارب  زیزع  نیدلاو 
رتهب .دنریگ  ارف  ار  نآرق  زا  يرتشیب  ياه  هروس  دـنوش  یم  رتگرزب  هک  هاگنآ  دوش و  راگدـنام  اهنآ  نهذ  رد  رورم  هب  ات  دـنزاس  انـشآ 

ار دوخ  نادنزرف  نیدلاو ، تسا 

ص 290. ج 1 ، لیاسولا ، كردتسم  - 1
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نآ یناعم  نایب  نآرق و  ياه  هروس  ظفح  .دننک  ظفح  ار  نآ  تایا  دنهد و  ارف  شوگ  نآرق  هب  يرتشیب  هقالع  اب  نانآ  ات  دـننک  قیوشت 
.دنشاب دنوادخ  ياه  تمعن  رازگ  ساپس  ادتبا  نامه  زا  ناکدوک  دوش  یم  ببس  ناکدوک  يارب 
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تیبرت میلعت و  هنیمز  رد  یمالسا  نادنمشیدنا  یخرب  هاگدید  . 6

هراشا

تیبرت میلعت و  هنیمز  رد  یمالسا  نادنمشیدنا  یخرب  هاگدید  . 6

ياه هیاد  هب  ار  اهنآ  دـنهد و  وکین  یمان  نادـنزرف ، هب  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  دـنزرف  ندرورپ  رد  همان ، سوباق  متفه  تسیب و  باب  رد 
انش نونف  سپس  .دنزومایب  اهنآ  هب  ار  نآ  يرادهگن  هار  هحلسا و  زا  هدافتسا  يراوس و  نآرق ، میلعت  زا  سپ  دنراپسب و  نابرهم  لقاع و 

نینچ باتک  نیا  رد  .دـنهد  شزومآ  ار  اهرنه  رگید  ندـنکفا و  نامک  ندز و  ناگوچ  نتخاـب و  هزین  نتخادـنا و  نیبوز  ربت و  ندرک ،
: میناوخ یم 

میلعت رهب  زا  ار  وت  دـنزرف  ناملعم ، رگا  ندوب و  دـیاب  صیرح  نتخومآ ، رد  ندرک و  دـیابن  ریـصقت  نادـنزرف ، رنه  شیوخ و  لضف  رد 
یبدا یب  كدوک  زا  رگا  اما  .عبط  هب  هن  دزومآ ، بوچ  هب  ار  بدا  رنه و  ملع و  كدوک  هک  دننزب  ات  راذگب  ربم و  تقفش  نآ  رب  دننزب ،

هنیک ات  دـننکب ، ات  يامرف  ار  ناشیا  بدا  ناسرتب و  ار  وا  ناـملعم  هب  نزم و  ار  يو  شیوخ ، تسد  هب  يوش ، مشخ  هب  يو  زا  وت  دـیآ و 
نوچ .دهاوخن  ار  وت  گرم  میـس ، يارب  زا  ات  رادم  غیرد...رز  میـس و  شاب و  تبیه  هب  هشیمه  يور  هب  وت  اما  دـنامن ، لد  رد  ار  وا  وت ،

ات هاوخ  ناگناگیب  زا  نز  نک و  وا  نتـساوخ  نز  ریبدت  درک ، دناوت  یلغـش  هک  یناد  دوب و  حلاص  رگا  رگنب ، يو  رد  تشگ ، غلاب  رـسپ 
رتخد درادن ، یهبزور  ییادخدک و  رس  رسپ ، هک  یناد  رگا  یشاب و  هدرک  شیوخ  ار  هناگیب 

نادنزرف اب  نیدلاو  طباور  اب  هطبار  رد  www.Ghaemiyeh.comییاهراتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:75

(1) .دنک دهاوخ  هک  نانچ  دوش ، گرزب  ات  راذگب  .دننیبب  جنر  رگیدکی  زا  ود  ره  هک  نکفیم  الب  رد  ار  یناملسم 

: تسا هدش  دیکأت  زین  هنمد  هلیلک و  باتک  رد 

شیوخ گنهرف  شناد و  حطـس  ندربـالاب  زا  دـیابن  زگره  نارگید ، تیبرت  میلعت و  راـنک  رد  فلتخم  ياـه  هتـشر  دـیتاسا  ناـملعم و 
يا همـشچ  نوچمه  دزرو ، تلفغ  شیوخ  بیـصن  رد  دوش و  لوغـشم  نارگید  تداـفا  هب  رگا  نارگید  میلعت  رد  سپ  .دـنزرو  تلفغ 

میلاعت دارم  دـیآ ، ناـیم  هب  میلعت  زا  نخـس  هک  اـجره  هتبلا  .ربخ  یب  نآ  زا  وا  دـیآ و  لـصاح  تعفنم  ار  ناـگمه  وا  بآ  زا  هک  دـشاب 
(2) .تسا دنمدوس 

انیس نبا  رظن  فلا )

انیس نبا  رظن  فلا )

: دیوگ یم  نینچ  دالوا  تیبرت  میلعت و  هرابرد  یباراف ، عفقم و  نبا  ياه  هاگدید  يانبم  رب  انیس  نبا 

يریثأت وا  تحـص  جازم و  رد  زین  ریـش  .دننیزگرب  هتـسیاش  ناگیاد  دننک و  باختنا  وکین  یمان  دوخ  نادـنزرف  يارب  دـیاب  ردام  ردـپ و 
تمه وا  تیبرت  هب  دراد ، یگداـمآ  یتیبرت  هنوگره  يارب  كدوک  هک  نتفرگ  زاـب  ریـش  زا  ماـگنه  زا  رداـم  ردـپ و  دـیاب  دراد و  ازـسب 
یملعم میلعت ، يارب  .دنتسیان  زاب  ندز  زا  دنک ، اضتقا  نوچ  دنزیمآ و  مه  هب  بیهرت  قیوشت و  یمرن و  یتخـس و  نایبرم ، دیاب  .دنرامگ 

اب ناشنادنزرف  دننک  یعس  ردام  ردپ و  دیاب  ...دشاب  هزیکاپ  راقواب و  ور ، شوخ  دیاب  راگزومآ  دننیزگرب ؛ لاصخ  هدیدنـسپ  دنمدرخ و 
نتخومآ زا  سپ  دـیاب  دریگ و  سنا  ودـب  دـنک و  دـیلقت  كدوک  زا  كدوک  هک  دنـشاب ؛ سرد  مه  وکین  قالخا  ناـبحاص  ناـگرزب و 

ناشدنزرف نوچ  هک  تسا  بجاو  ردام  ردپ و  رب  .دشاب  ناشیا  یعیبط  دادعتسا  لیم و  قفو  رب  تعانـص  نیا  دزومایب و  یتعانـص  داوس ،
دنریگب و نز  وا  يارب  تخومآ ، یتعانص 

ص 134. یفسوی ، نیسح  مالغ  حیحصت : همان ، سوباق  یلاعملا ، رصنع  ردنکسا ، نب  سواکیک  - 1
ص 28. مالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  - 2
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(1) .دنشاب دوخ  ناردپ  شود  راب  هراومه  نادنزرف  دیاشن  هک  دننک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هاگنآ 

یگلاس شش  زا  دیاب  ار  لفط   » .هشیپ رنه و  داوس ، بوخ ، قالخا  نامیا ، دناد : یم  مهم  تیبرت  میلعت و  رد  ار  لصا  جنپ  انیـس ، یلعوبا 
، تسا مزال  شاعم  رارما  يارب  هک  رنه  هشیپ  تسا و  مزال  ندب  تمالـس  يارب  هک  یـشزرو  زا  لیـصحت ، نمـض  رد  .داتـسرف  بتکم  هب 

(2) «. درک تلفغ  دیابن 

ورسخ رصان  یسودرف و  رظن  ب )

ورسخ رصان  یسودرف و  رظن  ب )

: دیوگ یم  نازومآون  بیدأت  هیبنت و  مسر  هار و  تیبرت و  میلعت و  یگنوگچ  هرابرد  یسودرف 

يونشب نم  دنپ  زا  دشاب  اور 

ییوت ناگرزب  راگزومآ  هک 

راگزور  (3) هدوس دوب  واک  یسک 

راگزومآ شراک  ره  هب  دیابن 

رادمان رهوگ  هیام و  رنه ،

راگزومآ شگنهرف ، رای و  درخ 

: دیوگ یم  تحارص  اب  دناد و  یم  نتخومآدوخ  ای  يزومآدوخ  ار  نارگید  شرورپ  نداد و  میلعت  طرش  نیتسخن  ورسخ ، رصان 

تفگ یناد  هچ  یتخوماین ، وچ 

ریرج  (4)، لیلج دش  میلعت  هب  هک 

، اپورا ناریا و  رد  تیبرت  میلعت و  خیرات  گنهرف و  ریـس  زا : لقن  هب  مالـسا ، ناهج  رد  هفـسلف  خیرات  درجلا ، لیلخ  يروخاق و  انح  - 1
ص 36. اپورا ، ناریا و  رد  تیبرت  میلعت و  خیرات  گنهرف و  ریس  زا : لقن  هب  ص 512 ، یتیآ ، دمحملادبع  همجرت :

ص 37. اپورا ، ناریا و  رد  تیبرت  میلعت و  خیرات  گنهرف و  ریس  زا : لقن  هب  مالسا ، ناهج  رد  هفسلف  خیرات  - 2
.هدیجنر هدومزآ ، هدوس : - 3

.راک هزات  ینعم  هب  اجنیا  رد  لیلج : - 4
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.تسا يرجه  موس  نرق  فورعم  دنمشناد  خروم و  يربط ، ریرج  نب  دمحم  نب  رفعجوبا  ریرج ، زا  وا  دارم  و 

یلازغ رظن  ج )

یلازغ رظن  ج )

تیبرت مـیلعت و  شور  زا  هـک  دــنک  یم  رکذ  یبلاـطم  ناـکدوک ، ندرک  بدا  ندرورپ و  ناوـنع  لـیذ  تداعــس ، ياــیمیک  رد  یلازغ 
: مینک یم  لقن  ار  وا  ياه  هزومآ  زا  ییاه  تمسق  .دراد  تیاکح  يرجه  مجنپ  نرق  دودح  رد  ناکدوک 

همه زا  و  موم ، نوچ  ریذپ  شقن  سیفن و  رهوج  نوچ  تسا  كاپ  يو  لد  و  ردـپ ، ردام و  تسد  ردـنا  تسا  یتناما  دـنزرف  هک  نادـب 
ایند نید و  تداعـس  هب  ینکفا ، ریخ  مخت  رگا  دـیورب ؛ ینکفا  يو  ردـنا  مخت  ره  هک  تسا  كاـپ  نیمز  نوچ  تسا و  یلاـخ  اـه  شقن 
يو هب  وکین  قالخا  دراد و  بدا  هب  ار  يو  هک  دوب  نآ  يو  نتـشاد  هاگن  دنـشاب و  کیرـش  باوث  ردـنا  ملعم  ردـپ و  رداـم و  دـسر و 

هک دنکن  وخ  نتـسارآ  وکین  هماج  معنت و  ردنا  ار  وا  دزیخرب و  قیفر )  ) نیرق زا  اهداسف  همه  لصا  هک  دراد  هاگن  دب  نیرق  زا  دزومآ و 
دروخ و تسار  تسد  هب  ات  دزومآ  ندروخ  ِبدا  هک  دیاب  ...دنک  عیاض  نآ  بلط  ردـنا  رمع ، همه  ندرک و  دـناوتن  ربص  نآ  زا  هاگنآ 
هب تسد  دربن ، ورف  همقل  کی  ات  درادـن و  نارگید  همقل  رب  مشچ  دَوَِجب و  درُخ  دروخن و  رایـسب  دروخن و  باتـش  هب  دـیوگب و  هللا  مسب 

تاهابم گر  ات  دیوگ ، انث  ار  بدا  اب  كدوک  ...دنکن و  وخ  شروخ  نان و  اب  هشیمه  ات  دـهد ، یهت  نان  هاگ  هاگ  دـنکن و  زارد  رگید 
زور هب  هک  دراذگن  دناسرت و  ردپ  هب  ار  يو  ردام ، دراد و  هگن  يو  اب  شیوخ  تمـشح  دیاب  ردپ  .دنک  نانچ  زین  يو  دبنجب و  يو  رد 
ردنا شقن  نوچ  اه  نخس  نیا  دنرورپ ، بدا  اب  ادتبا  نوچ  .دوش  يوق  يو  نت  ات  دناباوخن  مرن  ياج  رب  بش  دوش و  لهاک  هک  دبسخب 

(1) .دزیر ورف  راوید  زا  كاخ  نوچ  دنشاب ، هتشاذگ  ارف  رگا  دشاب و  گنس 

ص 444. تداعس ، يایمیک  - 1
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يوجنگ یماظن  رظن  د )

يوجنگ یماظن  رظن  د )

شـشوک شـالت و  لـصاح  ییاـسآ و  نت  یلبنت و  هجیتـن  يزومآرنه ، ینیزگ و  تسود  هار  دوـخ ، دـنزرف  هب  رکیپ ، تفه  رد  یماـظن 
.دهد یم  میلعت  نیشن  لد  هداس و  ینایب  اب  ار  یمدآ 

متفگ ار  وت  ناه  ناه ، رسپ  يا 

متفخ نم  هک  وش  رادیب  وت  هک 

دنب یمان  کین  شقن  رب  هکس 

دنلب خرچ  هب  یسر  يدنلب  زک 

یمان وکن  زک  يوج  یتبحص 

یماجنارس وکن  درآ  وت  رد 

زیرم دقع  دوخ ز  کین  رهوگ 

زیرگب وا  زا  تسا ، رهوگدب  هک  ناو 

يدنمرنه زک  زومآ  رنه 
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يدنب رد  هن  ینک ، ییاشگ  رد 

گنن درادن  نتخومآ  هکره ز 

گنس زا  لعل  بآ و  درآرب ز  رُد 

شوک لهاک  عبطزیت  اسب  يا 

شورف لافس  یلهاک ، زا  دش  هک 

میلعت زا  هک  لدروک  اسب  يو 

میلقا تفه  تاضقلا  یضاق  تشگ 

تسا ناویح  بآ  هن  ناویح  بآ 

تسا ناج  اب  لقع  لقع و  اب  ناج 

تسه یتسردنت  یناوج و  ات 

تسد هب  دارم  ره  بابسا  دیآ 
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يراد ناهج  يزبسرس  هک  وت 

يراد نآ  ياپ  هک  ور  نونک  هر 

: دناوخ یم  ارف  تصرف  ندرمش  تمینغ  ششوک و  راک و  هب  ار  دوخ  دنزرف  زین  نونجم ، یلیل و  رد 

نیعلا هرق  هلاس  هدراچ  يا 

نینوک مولع  رظن  غلاب 

يدوب هلاس  تفه  هک  زور  نآ 

يدوب هلاوح  نمچ  هب  لگ  نوچ 

يدیسر هدراچ  هب  هک  نونکا  و 

يدیشک رس  جوا  هب  ورس  نوچ 

تسا يزاب  تقو  هن  نیشنم ، لفاغ 

تسا يزارفرس  تسا و  رنه  تقو 
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زومآ یگرزب  بلط و  شناد 

زور زا  تزور  دنرگن ، هب  ات 

شاب نکش  هپس  دوخ  هب  ریش  نوچ 

شاب نتشیوخ  لاصخ  دنزرف 

راد هگن  ببس  یبلط ، تلود 

راد هگن  بدا  ادخ  قلخ  اب 

یناوخ هک  قرو  ره  هب  شوک  یم 

یناد مامت  نآ  شناد  ناک 

: دهد یم  نخس  داد  نینچ  يزرورهم ، یتسود و  عون  شیاتس  رد  رارسالا ، نزخم  رد  یماظن 

راذگ اه  لد  يدونشخ  هب  رمع 

راگدرک دوش  دونشخوت  ات ز 

یهد نامرد  نک و  یناتِسدرد 

نادنزرف اب  نیدلاو  طباور  اب  هطبار  رد  www.Ghaemiyeh.comییاهراتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:82

بلط نارای  تحار  دوخ و  جنر 

شاب درس  نیک  رهم و ز  زا  وش  مرگ 

شاب درمناوج  دیشروخ  هم و  نوچ 

درک زاغآ  لمع  یکین  هب  هک  ره 

درک زاب  ودب  يور  وا  یکین 

سایق يور  هدندرگ ز  دبنگ 

سانش قح  يدب  یکین و  هب  تسه 

زا میشوکب و  یناگدنز  تداعـس  هار  رد  هراومه  میـشاب و  شالت  راک و  أشنم  یگدنز ، رد  هک  دهد  یم  میلعت  همانردنکـسا  رد  یماظن 
.مینک يراددوخ  ناگدرم  هب  نتسب  لد 

دنمشوه ياک  دنتفگ  طارقس  هب 

دنبرهش نیا  زا  ناج  دور  نوریب  وچ 

وت ياضعا  شبنج  زا  دنامورف 
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وت ياج  نتخاس  دوب  ْهب  اجک 

داتسوا نآ  تفگ  نانک  مسبت 

داهن دیابن  لد  ناگتفر  رب  هک 

ياپ دیریگ  دیبای ، زاب  مرگ 

ياج دیزاس  دیهاوخ ، هک  اج  ره  هب 
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نادنزرف تیبرت  هرابرد  ییاه  هتکن  . 7

نادنزرف تیبرت  هرابرد  ییاه  هتکن  . 7

.دیآ یم  راب  سانشادخ  كدوک  دشاب ، هارمه  ادخ  دای  مان و  اب  كدوک  اب  راتفر  كولس و  رگا 

.دیآ یم  راب  سفن  هب  یکتم  درف  دشاب ، هارمه  نیسحت  قیوشت و  اب  كدوک  اب  راتفر  رگا 

.دزومآ یم  ار  ییوگ  تسار  یتسرد و  كدوک  دشاب ، هارمه  تقادص  یتسود و  اب  كدوک ، اب  راتفر  رگا 

.دزومآ یم  ار  نآ  تیمها  دهع و  هب  يافو  امش  دنزرف  دینک ، لمع  دیا ، هداد  دوخ  دنزرف  هب  هک  ییاه  لوق  هب  رگا 

.دیآ یم  راب  یعامتجا  يدرف  دیهد ، تکرش  یهورگ  ياه  يزاب  رد  یفاک  ردق  هب  ار  ناتدنزرف  رگا 

(1) .دزومآ یم  ار  یهاوخ  تلادع  كدوک ، دشاب ، هارمه  تلادع  اب  كدوک ، اب  راتفر  كولس و  رگا 

.دزومآ یم  ار  نارگید  قوقح  ندرک  تیاعر  امش  دنزرف  دینک ، تیاعر  یفاک  هزادنا  هب  ار  یعامتجا  تاررقم  رگا 

ص 124. یتیبرت ، یسانش  ناور  رد  راتفر  یسررب  نایمیرک ، نیسح  - 1
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.دیآ یم  راب  مدق  تباث  راوتسا و  يدرف  دنک ، ینمیا  تینما و  ساسحا  دوخ  دشر  نارود  رد  امش  دنزرف  رگا 

تمحز سانـشردق  هک  دزومآ  یم  ناتدـنزرف  دـینک ، يرازگ  ساپـس  ناتدـنزرف  نارگید و  ياه  تمدـخ  اـه و  تمحز  ربارب  رد  رگا 
.دشاب نارگید 

دنم هقالع  نتخومآ  يریگدای و  هب  ناتدنزرف  دیهد ، خساپ  هداس  قیقد و  ییابیکش ، هلصوح و  يور  زا  ناتدنزرف ، ياه  شسرپ  هب  رگا 
(1) .دوش یم 

.دزومآ یم  ار  يزوت  هنیک  كدوک  دشاب ، هارمه  یقلخدب  ینمشد و  اب  كدوک  اب  ناتراتفر  رگا 

.دیآ یم  راب  نیب  گرزب  دوخ  یضاردوخزا و  يدرف  دشاب ، هارمه  هزادنا  زا  شیب  دییأت  هجوت و  اب  كدوک  اب  راتفر  كولس و  رگا 

.دیآ یم  راب  لزلزتم  یتلاجخ و  يدرف  دشاب ، هارمه  دنخشیر  ازهتسا و  اب  كدوک ، اب  راتفر  رگا 

.دیآ یم  راب  ریگ  هشوگ  يدرف  دشاب ، هارمه  ریقحت  شنزرس و  اب  كدوک ، اب  راتفر  رگا 

(2) .دیآ یم  راب  رگشاخرپ  برطضم و  يدرف  دشاب ، هارمه  شاخرپ  روز و  اب  كدوک ، اب  راتفر  رگا 

لوصا و اب  هداوناخ  رگا  .تسا  یکدوک  نارود  رد  وا  تسردان  تیبرت  رثا  رب  ناـسنا ، یقـالخا  یناور و  ياـه  یناـماسبان  زا  يرایـسب  )
(3) .دش دهاوخ  ور  هبور  يرتمک  تالکشم  اب  وا ، یناوج  هرود  رد  ددنب ، راک  هب  ار  اهنآ  دشاب و  انشآ  كدوک  تیبرت  حیحص  شور 

ص 125. یتیبرت ، یسانش  ناور  رد  راتفر  یسررب  نایمیرک ، نیسح  - 1

ص 126. یتیبرت ، یسانش  ناور  رد  راتفر  یسررب  نایمیرک ، نیسح  - 2
ص 10. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 3
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مرتحم ار  وا  يدازآ  دنهدب و  وا  هب  ار  مزال  ياه  يدازآ  دیاب  ردام  ردپ و  نیاربانب ، .تسا  كدوک  دشر  همزال  لالقتسا ، هب  شیارگ  ) 
يدوجوم هب  كدوک  دوـش  یم  ببـس  هزادـنا ، زا  شیب  ياـه  يدازآ  نداد  اریز  درک ؛ يور  هداـیز  دـیابن  هراـب  نیارد  یلو  دنرامـشب ،

(1) .دوش لیدبت  رابودنب  یب  زاب و  سوه 

(2) .دوش زیهرپ  كدوک  هب  تسردان  ياه  خساپ  نداد  زا  دیاب  ) 

(3) .تخومآ وا  هب  ار  یموهوم  ياهزیچ  هتسنادن ، ای  تفگ  غورد  دیابن  كدوک ، ياه  شسرپ  هب  نداد  خساپ  رد  ) 

ماگنه ار  ناکدوک  هکنآ  نمـض  .دنک  یم  کمک  وا  ینهذ  دـشر  هب  دزیگنا و  یمرب  ار  كدوک  تیقالخ  يواکجنک و  سح  يزاب ، ) 
(4) .تخانش ناوت  یم  رتهب  يزاب ،

وا هکنیا  رب  نوزفا  كدوک ، اب  ندش  يزاب  مه  .تساهنآ  يزاب  رد  ندرک  تکرش  ناکدوک ، تیـصخش  شرورپ  ياه  شور  زا  یکی  ) 
لوصا زا  يرایـسب  يزاب ، رانک  رد  نینچمه  .دـنک  یم  تیوقت  كدوک  رد  ار  يدنمـشزرا  ساسحا  دـنک ، یم  يداش  تذـل و  قرغ  ار 

(5) .داد شزومآ  كدوک  هب  میقتسمریغ  میقتسم و  روط  هب  ناوت  یم  ار  یقالخا 

(6) .دننک یم  ادیپ  يرتشیب  يراتفر  تالکشم  هدنیآ  رد  دنوش ، یم  هیبنت  دایز  یگدنز ، لوا  لاس  تفه  نارود  رد  هک  یناکدوک  ) 

ص 12. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 1

ص 13. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 2

ص 14. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 3

ص 17. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 4

ص 18. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 5

ص 19. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 6
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(1) .دشابن روآ  بارطضا  یناکم  كدوک  يارب  هسردم  طیحم  هک  دننک  يزاس  هنیمز  يا  هنوگ  هب  دیاب  نیدلاو  ) 

(2) .دنیشنب اهرت  گرزب  رانک  يا  هشوگ  رد  تکاس  مارآ و  هراومه  ای  دشاب  عیطم  كدوک  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  ) 

: تنارود لیو  هتفگ  هب 

تدش مشخ ، ماگنه  هب  رگا  .شاب  هزیکاپ  دوخ  یهاوخ ، یم  یگزیکاپ  رگا  شاب و  بدؤم  تدوخ  یهاوخ ، یم  بدا  تدنزرف  زا  رگا 
وا میهاوخب  رگا  .تشاد  یهاوخ  هاگن  وا  هظفاح  رد  ار  تخـس  هدـننز و  راتفگ  دـیلقت ، هار  زا  ییوگب ، تشرد  نانخـس  يرب و  راـک  هب 

(3) .میوش راکتسرد  دیاب  دوخ  دوش ، راک  تسرد 

ص 20. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 1

ص 22. نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  - 2
ص 188. رشب ،) تشونرس  تشذگرس و  رد  یشهوژپ  ، ) هفسلف تاذل  - 3
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همانباتک

همانباتک

.میرک نآرق  * 

هغالبلا جهن  * 

.1375 نایبرم ، ایلوا و  نمجنا  ناناوجون ، ناکدوک و  تیبرت  یسانش و  ناور  یلع ، مالغ  زورفا ، . 1

.1375 یمالسا ، تاراشتنا  تیبرت ، نییآ  میهاربا ، ینیما ، . 2

.1386 شیور ، رشن  نارهت ، ناوجون ، كدوک و  اب  یناسنا  هطبار  يرارقرب  لوصا  دمحا ، هوژپ ، هب  . 3

.1377 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، زورما ، ناهج  رد  كدوک  تیبرت  دمحا ، یتشهب ، . 4

.1373 متشه ، پاچ  هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نبدمحم  یلماع ، رح  . 5

.ات یب  مایخلا ، هعبطم  مق ، قحلا ، قاقحا  هللارون ، دیس  یضاق  يرتست ، یشعرم  ینیسح  . 6

.1360 موس ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، هایحلا ، یلع ، دمحم و  اضردمحم ، یمیکح ، . 7
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.1386 مراهچ ، پاچ  یقارن ، يدهم  تاراشتنا  مق ، نادنزرف ، نیدلاو و  دمحم ، یلع  یقارن ، يردیح  . 8

تاراشتنا نارهت ، ییوخ ، بایرز  سابع  همجرت : رشب ،) تشونرس  تشذگرس و  رد  یشهوزپ   ) هفسلف تاذل  زمیج ، مایلیو  تنارود ، . 9
.1386 مهدزون ، پاچ  یگنهرف ، یملع و 

.1372 نایبرم ، ایلوا و  نمجنا  نارهت ، ناردام ، ناردپ و  يامنهار  یلعدمحم ، تاداس ، . 10

.1383 مهدراهچ ، پاچ  هاگن ، تاراشتنا  نارهت ، اپورا ، ناریا و  رد  تیبرت  میلعت و  خیرات  گنهرف و  ریس  یلعدمحم ، تاداس ، . 11

، هاگن تاراشتنا  یغورف ، یلعدمحم  مامتها : هب  يدعـس ، ناتـسلگ  هللادبع ، نب  حلـصم  نیدلا  فرـش  دمحموبا  يزاریـش ، يدعـس  . 12
.1373 لوا ، پاچ 

.1362 رجف ، تاغیلبت  لک  هرادا  یمالسا ، داشرا  ترازو  مالسا ، یتیبرت  ماظن  رقاب ، یشیرق ، فیرش  . 13

.1367 نارهت ، یمالسا ، تیبرت  میلعت و  نادنزرف ، اب  نیدلاو  راتفر  نسحم ، یهوکش ، . 14

.ق _ . 1423 ه (ع ،) تیبلا لهال  یملاعلا  عمجملا  مق ، هیداجس ، هفیحص  . 15

.ق _ . 1417 ه ملعلاراد ، مق ، ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  همجرت : نازیملاریسفت ، نیسحدمحم ، دیس  ییابطابط ، . 16

.ق _ . 1412 ه یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق ، يرقابریم ، میهاربا  دیس  همجرت : قالخالا ، مراکم  لضف ، نب  نسح  یسربط ، . 17
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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
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