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هماقا ناذا و  رد  یلع  تیالو  رب  تداهش  رکذ  لئالد 

باتک تاصخشم 

شسرپ

هاـگیاپ خـساپ : عـبنم  دراد ؟ دوـجو  ینآرق  اـی  یئاور  لـئالد  اـیآ  دـنیوگ ؟ یم  (ع ) یلع تیـالو  هـب  تداهـش  هماـقا  ناذا و  رد  نایعیـش  ارچ 
 5604 ، 5604 هزوح

خساپ

هراشا

تسا : تیمها  زئاح  لیذ  تاکن  هب  هجوت  امش  لاؤس  نوماریپ 

هتکن 01

نیمز اهنامـسآ و  تقلخ  اب  هللا  لوسر  ادمحم  هللا و  الا  هلا  زا ال  دعب  ع )  ) یلع مان  ندروآ  هثلاث و  تداهـش  هک  تسا  هدمآ  دنچ  یتایاور  رد 
دومرف رما  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  زا  دـعب  یلاعت  دـنوادخ  هک : تسا  هدومرف  (ع ) قداص ماما  فلا - تسا . هدوب  مأوت  یـسرک و ... شرع و 
یـسرک شرع و  قلخ  اب  دنوادخ  هک : تسا  هدومرف  (ع ) مامه ماما  نآ  رگید  یثیدح  رد  ب - [ . 1 . ] دهد ادن  تداهش  هس  نیا  هب  يدانم  هک 

لقیلف هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  مکدـحا ال  لاق  اذاف  :) دومرف هاگنآ  نینمؤملاریما و  یلع  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  تشون ال  اهنآ  رب  ... و
[ . 2 ( ] هللا یلو  نینمؤملاریما  یلع 

هتکن 02

ناذا ریغ  ای  دشاب  ناذا  رد  هچ  (ص ) لوسر ترضح  ادخ و  رکذ  زا  دعب  (ع ) یلع ماما  رکذ  هک : دوش  یم  هدافتسا  يوبن  تایاور  زا  یضعب  زا 
هدرواـین ناذا  رد  ار  نآ  (ص ) ربماـیپ دوخ  ارچ  سپ  دوش  لاؤـس  تسا  نکمم  اـج  نیا  رد  [ . 3  ] دراد تیبوبحم  ادـخ  دزن  رد  تسا و  زیاـج 

هدرک یم  ءاضتقا  هک  يروط  نامه  دـیاین  ناذا  رد  (ع ) یلع مان  هک  تسا  هدرک  یم  ءاضتقا  هیقت  ًـالوا : هک : تفگ  ناوت  یم  باوج  رد  ؟ تسا
تداهـش دوخ  ناذا  رد  یـسراف  ناملـس  هک  تسا  هدمآ  ۀـفالخلا  رما  یف  ۀفالـسلا  باتک  رد  ًایناث : دوشن . حیرـصت  مان  نیا  هب  نآرق  رد  تسا 

دومنن یهجوت  اهنآ  ضارتعا  هب  (ص ) ربمایپ یلو  دنربب  تیاکش  ربمایپ  دزن  هب  هباحص  زا  یضعب  هک  دش  بجوم  نیمه  دومن و  هفاضا  ار  هثلاث 
هب نیتداهش  زا  دعب  دوخ  ناذا  رد  يرافغ  رذابا  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  نینچ  مه  دز و  ناملس  راک  رب  دیئات  رهم  و 

(ص) ربمایپ رب  ضارتعا  ناونع  هب  دندوب ، هدید  ار  هچ  نآ  دندیدنسپن و  ار  نیا  نیقفانم  زا  یعمج  داد ، تداهش  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  تیالو 
ارحـص و نآ  رد  هک  نم  ینالوط  هبطخ  يانعم  دوب  هچ  سپ  هیالولاب ، یلعل  ریدغلا  موی  یتبطخ  متیعو  اما  :) دومرف (ص ) ربمایپ دندرک  هضرع 

دیا هدینشن  رگم  دومرف : همادا  رد  و  تسادخ ؟) یلو  نینمؤملاریما  یلع  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  نآ  يانعم  ایآ  مدناوخ  امـش  يارب  دیدش  يامرگ 
هورگ نآ  ماجنا  رـس  هاگنآ  دشاب و  رذ  یبا  زا  رت  وگتـسار  هک  ار  یـسک  هدادن ، ياج  دوخ  رد  نیمز  هدنکفاین و  هیاس  نامـسآ  متفگ  نم  هک 

[ . 4 . ] مکباقعا یلع  يدعب  نوبلقنمل  مکنا  :) دومرفو دومن  الم  رب  ار  ضرتعم 

خساپ دقن 
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هراشا

هدش لقن  ناذا  ِتروص  نآ ، رد  هک  یتایاور  هب  سپ  تسین  تابثا  لباق  هیقت  الوا : هک : دینک  دقن  هنوگ  نیا  ار  ام  هاگدـید  امـش  تسا  نکمم 
ماـما تیاور  فلا - هک : دوش  یم  هشقاـنم  دـیا  هدرک  لـقن  هک  یتاـیاور  دنـس  رد  اـیناث : دوش . یم  لـمع  [ 5  ] هثلاث تداهـش  نودـب  اما  تسا 
تسا یباتک  یس  ربط  جاجتحا  یـسربط و  جاجتحا  رگم  هدرکن  لقن  یـسک  هللا ) یلو  نینمؤملاریما  (ع ) یلع لقیلف  :) دومرف هک  ار  (ع ) قداص

تسا و هدومن  تافو  يرجه  لاس 558  رد  یسربط  ینعی  تسا  هدش  لقن  السرم  مه  تیاور  نیا  تسا و  لسرم  شتایاور  رابخا و  بلاغ  هک 
يراع وا  تایاور  سپ  هللادـبع .... یبال  تلق  لاق  هیواعم  نب  مساقلا  يور  : دـیوگ یم  لاح  نیع  رد  اما  يرجه  لاس 148  رد  (ع ) قداص ماما 

دنا و هدرک  کیکـشت  جاجتحا  باتک  رابتعا  رد  ءاملع  زا  يا  هدع  ب - دـیامن . یم  فارتعا  نیا  هب  شباتک  لوا  رد  دوخ  وا  تسا و  دنـس  زا 
سپ تسا  هدـشن  هدرب  هیواعم  نب  مساق  زا  یمان  لاجر  باـتک  رد  ج - [ . 6  ] دشاب بوسنم  رفن  شـش  هب  باتک  نیا  تسا  لمتحم  دـنا  هتفگ 
یمن جاجتحا  تیاور  يوار  صخـش  نیا  اما  تسا  هیواعم  نب  دـیزی  نب  مساق  مانب  یـصخش  تاور  نیب  رد  هلب  تسا  لوهجم  يوار  نیا  لاح 

. دهد یم  دانتسا  هضوفم  هب  ناذا  رد  ار  هثلاث  تداهش  لاخدا  قودص  نوچ  دراد  قودص  راتفگ  اب  تافانم  دیا  هتفگ  امش  هچ  نآ  : اثلاث دشاب .

دقن باوج 

لوا زا  ار  نآ  نیمه  رطاخ  هب  هدوب و  تیالو  تمظع  هب  فقاو  مالـسا  ناشلا  میظع  ربماـیپ  تسین  یکـش  هک  میئوگ  یم  لوا  دـقن  باوج  رد 
هتـشاد سرت  نآ  هدرتسگ  یمـسر و  مالعا  رد  ترـضح  نآ  هک  مینک  یم  طابنتـسا  ار  هتکن  نیا  نآرق  تایآ  زا  اما  تسا  هدرک  مـالعا  تثعب 

امف لعفت  مل  ناف  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلااهیا  ای   ) هک هدـش  لزان  ریدـغ  هعقاو  زا  لبق  هک  تسا  نآرق  هیآ  نیا  دـنت  نحل  اـم  دـهاش  تسا و 
نیا مالعا  اب  هک  دـنا  هتـشاد  ار  نیا  فوخ  ای  تسا  هدوب  یـصخش  کچوک و  لئاسم  هب  تبـسن  (ص ) ربمایپ سرت  اـیآ  [ . 7 (. ] هتلاسر تغلب 
نامه نیا  و  تفرگ ؟ دهاوخ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هدش  هدیـشک  تمحز  همه  نآ  ییافوکـش  دشر و  يارب  هک  یلاهن  مالـسا و  ساسا  هتکن 

مهوشخت و الف  مکنید  نم  ورفک  نیذلا  سئی  مویلا  :) هک دهد  یم  رارق  باطخ  دروم  هنوگ  نیا  ار  شربمایپ  دنوادخ  ارجام  نآ  رد  هک  تسا 
دنیامن یم  یبایزرا  اتـسار  نیا  رد  هماقا  ناذا و  رد  ار  (ع ) یلع ترـضح  تیالو  هب  تداهـش  لعج  مدع  دنچ  یناگرزب  اذل  و  [ . 8 (. ] نوشخا

نادب مه  تیاور  رد  هک  يروط  نامه  تسا ، هدوب  هیقت  رطاخ  هب  مه  نآرق  رد  ترـضح  نآ  تیالو  هب  حیرـصت  مدع  هک  دنراد  هدـیقع  هکلب 
کیرحت مدع  مدـع  بجوم  مه  تسا و  دوصقم  هب  یفاو  مه  فعاضم  ییابیز  نیع  رد  حیرـصت  مدـع  هیانک و  اریز  [ . 9  ] تسا هدش  هراشا 

نیا زا  ءاملع  زا  یـسک  مود : دـقن  باوج  اما  و  تسا . هتـشگ  مالـسا  ظفح  رد  یلماع  نیمه  ددرگ و  یم  نآرق  تاـیآ  طاقـسا  رد  نادـناعم 
دـشاب هتفگ  هک  دوش  یم  ادـیپ  یـسک  رتمک  هعیـش  ياـهقف  زا  اذـل  و  [ 10  ] تسا هدومنن  لالدتـسا  هثلاـث  تداهـش  تیئزج  هب  تاـیاور  هنوگ 

هتفگ ناذا  رد  هثلاث  تداهـش  تسا  بحتـسم  هک  دـنا  هتفگ  هدوب  اهنآ  دزن  رد  هک  يا  هلدا  عومجم  زا  یهتنم  تسا  ناذا  ءزج  هثلاـث  تداـهش 
یلع لص  مهللا  : " دوش هتفگ  (ص ) ربمایپ تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  هک  يروط  ناـمه  [ 11  ] تیئزج دـصق  هب  هن  اما  دوش 

زا اذل  دنریگ  رارق  هجوت  دروم  دنناوت  یم  دندرگ  همیمض  ننس  هلدا  رد  حماست  رابخا  هب  رگا  دنا  هنوگ  نیا  هک  یتایاور  هوالع  " هلاو . دمحم 
" هلقی مل  هللا  لوسر  ناک  نا  کلذ و  ارجا  هل  ناک  هلمعف  باوثلا  نم  یـش  (ص ) یبنلا نع  هغلب  نم   " هک تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداص ماـما 
هب ياوتف  يارب  هکلب  فیعـض  تایاور  نیا  هب  ءاکتا  اب  هن  اما  دـنا  هدـش  ناذا  رد  هثلاث  تداهـش  بوجو  ای  تیئزج  هب  لئاق  ییاـملع  هلب  [ . 12]
یف هیالولاب  هداهـشلاا  باتک  بحاص  الثم  دـنا  هدومن  رکذ  تادـیؤم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  تایاور  نیا  دـنا و  هدرک  هماقا  لیلد  دوخ  بوجو 
هیقف یملع  تهج  زا  اذـل  تسا و  هدرواین  ار  تایاور  دـیناسا  باتک  نیا  رد  جاجتحا  بحاص  دـسیون : یم  جاجتحا  تیاور  نوماریپ  ناذـالا ،
دروم هدعاق  نیا  دـنا و  هداد  يوتف  تایاور  نیا  دافم  هب  ام  ياملع  اما  دـهد  يوتف  بابحتـسا  هب  دـنک و  دامتعا  یتایاور  نینچ  هب  دـناوت  یمن 

رد و  [ . 13 . ] دنک یم  ناربج  ار  تیاور  نآ  دنـس  صقن  فیعـض ، ای  هلـسرم  تیاور  هب  روهـشم  لمع  هک  دشاب  یم  ءاملع  زا  یلیخ  شریذپ 
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باتک رد  میکح  موحرم  لثم  ناگرزب  زا  یضعب  اذل  تسا و  هدش  هعیـش  راعـش  هثلاث  تداهـش  نالا  دنیوگ : یم  باتک  نامه  رد  ثحب  همادا 
یم ررض  بهذم  هب  نآ  كرت  تسا و  هدش  بهذم  راعش  نیا  هک  نیا  ظاحل  هب  دشاب  یم  ناذا  رد  هثلاث  تداهش  بوجو  هب  لئاق  کسمتسم 

هک هاگ  نآ  تسا و  هدـش  لخاد  ناذا  رد  (ص ) ربمایپ ناـمز  زا  هثلاـث  تداهـش  میئوگب  هک  دـیامن  یم  يوق  لاـمتحا  نیا  سپ  [ . 14  ] دناسر
دهشا ندرک  لخاد   ) هثلاث تداهـش  : " هک میئامن  یبایزرا  تسرد  ار  لیذ  راتفگ  میناوت  یمن  اذل  دومن و  ادیپ  جاور  دش ، جراخ  هیقت  زا  هعیش 

نآ ذیفنت  رد  یعس  تالغ  زا  یضعب  هک  تسا  نامه  نیا  دنا و  هدش  بکترم  ناذا  رد  هیوفص  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  هللا ) یلو  یلع  نا 
رد قودص  هک  روط  نامه  دنا  هدرمـش  مارح  تعدـب  دودرم و  تدـش  هب  ار  نآ  هیماما  هعیـش  ياملع  اما  دـنا  هتـشاد  يرجه  مراهچ  نرق  رد 

تشگ جراخ  هیقت  زا  هعیش  هیوفص  نامز  رد  هک : میشاب  قفاوم  لیذ  راتفگ  اب  میناوت  یم  هلب  " تسا . هدومن  لقن  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک 
هنیک نانمـشد  تالمح  رثا  رد  هک  لـمعلاریخ  یلع  یح  هللا و  یلو  اـیلع  نا  دهـشا  هلمج  ود  ناـمز  نیا  رد  یکرک  ققحم  تیارد  وترپ  رد  و 

هک میزادرپ  یم  موس  لاکـشا  دقن  هب  همدقم  نیا  اب  لاح  [ . 15 . ] دیدرگ ءایحا  دوب ، هتـسب  تخر  مدرم  نیب  زا  ياهلاس 447-528) نیب   ) زوت
َو ُْهنِم  ُصَْقُنی  َال  َو  ِهِیف  ُداَُزی  َال  ُحیِحَّصلا  ُناَذَْألا  َوُه  اَذَه  تسا : هتفگ  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  خیش  دراد . یلـصفم  ثیدح  دوخ 

ًادَّمَُحم َّنَأ  ُدَهْشَأ  َدَْعب  ْمِِهتاَیاَوِر  ِضَْعب  ِیف  َو  ِْنیَتَّرَم  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ٍدَّمَُحم  ُلآ  َو  ٌدَّمَُحم  ِناَذَْألا  ِیف  اُوداَز  َو  ًاراَبْخَأ  اوُعَضَو  ْدَق  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ُۀَضِّوَفُْملا 
ُِّیلَو ًاِّیلَع  َّنَأ  ِیف  َّکَش  َال  َو  ِْنیَتَّرَم  ًاّقَح  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ًاِّیلَع  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َِکلَذ  َلََدب  َيَور  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِْنیَتَّرَم  ِهَّللا  ُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر 

هجوت اب  ام  یلو  [ . 16  ] ناَذَْألا ِلْصَأ  ِیف  َِکلَذ  َْسَیل  ْنَِکل  َو  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َُهلآ  َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ًاّقَح  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُهَّنَأ  َو  ِهَّللا 
هقرف هضوفم  هک  دـنا  هتفگ  هضوفم  فـیرعت  رد  ناـشیا  ـالوا  میِراد : مـالک  نیا  هب  تبـسن  یتاـظحالم  قودـص ، خیـش  یگرزب  تمظع و  هب 
هتفگ مه  یضعب  تسا و  هدرک  راذگاو  يوب  ار  ایند  قلخ  تسا و  هدومن  قلخ  ار  (ص) مالسا ربمایپ  ادخ  دنیوگ : یم  هک  دنشاب  یم  یهارمگ 

ضیوفت اهنآ  دوخ  هب  ناگدنب  لامعا  دـنلئاق  هک  دنـشاب  یم  ناشبازحا  هلزتعم و  زا  اهنیا  تسا و  هدرک  راذـگاو  (ع ) یلع هب  ار  نیا  هکلب  دـنا :
زاج ول  نولوقی  و  (ص ) یبنلا وهـس  نورکنی  هللا  مهنعل  ۀضوفملا  ةالغلا و  نا  : ) دـنیامرف یم  رگید  ياج  رد  هک  یلاح  رد  [ . 17 . ] تسا هدش 

تسا نیا  ناشیا  فرح  همزال  و  [ . 18 ( ] ۀضیرف هیلع  غیلبتلا  نا  امک  ۀضیرف  هیلع  ةالصلا  نال  غیلبتلا  یف  وهسی  نا  زاجل  ةالصلا  یف  وهـسی  نا 
هب نایعیش  لک  دیاب  دشاب  هنوگ  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  دنیآ  رامـش  هب  هضوفم  تالغ و  زا  دنرادن  داقتعا  یبنلا  وهـس  هب  هک  ییاهنآ  همه  هک 

هیبوبرلا و اـنع  اوفنا  [ . ) 19 . ] دنا هدوب  یبنلا  وهـس  مدع  هب  لئاق  خیرات  لوطرد  نایعیـش  نوچ  دنـشاب  هضوفم  زا  شداتـسا  قودـص و  زا  ریغ 
هب هجوت  اب  لاح  [ 20 ( ] دینک تابثا  ام  يارب  دـیهاوخ  یم  هک  ار  یتلیـضف  ره  هاگنآ  دـینک و  یفن  ار  تیبوبر  ام  زا  ینعی  متئـش ، ام  انیف  اولوق 
یم رظن  هب  بسانم  اذل  دنا و  هدوب  هتـسد  نیا  زا  تسا  هداد  هضوفم  تبـسن  اهنآ  هب  قودص  هک  ییاهنآ  دیاش  میئوگب  میناوت  یم  همدـقم  نیا 
يا هدع  هرابرد  هک  يروط  نامه  دنا  هدومن  یم  ثحب  مه  باستنا  نیا  هب  تبـسن  نیققحم  ات  درک  یم  رکذ  ار  اهنآ  یماسا  ناشیا  هک  دیـسر 

هک دـیآ  یم  تسد  هب  هتکن  نیا  ناشیا  ناـیب  زا  اـیناث  دـنا . هدومن  تاـبثا  ار  اـهنآ  تمالـس  دـنا و  هدرک  ثحب  ضیوفت  ولغ و  هب  نیبوسنم  زا 
هوالع هدرک و  تنعل  دـندوب  ناذا  رد  هثلاث  تداهـش  ندوب  ءزج  هب  لئاق  هک  ار  هضوفم  اریز  دنتـسه  فلاخم  هثلاث  تداهـش  تیئزج  اب  ناشیا 

تایئزج هب  لـئاق  هعیـش  ياـملع  قاـفتا  هب  بیرق  اـما  ناذـالا "و  لـصا  نم  کـلذ  سیل  نکل  و  ... هللا یلو  یلع  نا  کـش  ـال  : " تسا هدومرف 
تـسا يزیچ  نامه  نیا  دنیامن و  یم  تابثا  ناذا  رد  ار  هثلاث  تداهـش  ناحجر  تیبوبحم و  اهنت  و  [ 21 . ] دنـشاب یمن  ناذا  رد  هثلاث  تداهش 
نودب ناذا  رد  هثلاث  تداهش  رگا  قودص  خیش  رظن  قبط  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  ددرگ ، یمن  هدافتـسا  نآ  یفن  قودص  خیـش  مالک  زا  هک 

دنا هدوب  هثلاث  تداهـش  تیئزج  رب  لاد  هک  تسا  یتایاور  دوجو  رب  لیلد  ناشیا  راتقگ  نیمه  اثلاث : دراد . ناحجر  دوش  هدروآ  تیئزج  دصق 
ۀـیاور و اهدوروب  هفارتعا   ) هک یلاح  رد  تسا  هدومن  يراددوخ  نانآ  لقن  زا  تسا  هتـسناد  یم  هضوفم  تایلعج  زا  ار  ناـنآ  ناـشیا  نوچ  و 

لقن ار  ثیداحا  نآ  لوا  هلهو  رد  ناشیا  هک  تسا  هدرک  یم  اضتقا  داهتجا  ثحب و  بولـسا  و  ۀیاردلا ) اهـضراعت  ۀیاورلا ال  ۀیارد و  اهل  هدر 
زا دـننکن و  رکذ  ار  یتایاور  نینچ  ساسا  زا  هک  نیا  اما  دـننک  مکح  تایاور  مقـس  تحـص و  هب  نتم  ای  دنـس  تالاکـشا  ناـیب  اـب  هاـگنآ  و 

یتایاور تلالد  ای  دنس  رد  نیمدقتم  تسا  نکمم  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  و  ددرگ ، یمن  یقلت  یملع  شور  دنیامن ، وحم  راگزور  هحفص 
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اطخ اب  ناشیا  زا  لیلجت  اما  دراد  هعیش  ندرگ  رب  یگرزب  قح  هچ  رگ  قودص  خیش  اعبار : دنریذپن . ار  هشقانم  نآ  نیرخأتم  اما  دننک  لاکـشا 
دوخ هقیلعت  رد  یقارع  یبنلادبع  خیـش  اذل  دشاب و  تجح  نارگید  رب  شراتفگ  هک  هدوبن  موصعم  وا  درادن . یتافانم  ناشیا  نخـس  نتـشاگنا 
سپ دشاب  یم  وا  ضارعا  مدع  قودص و  لمع  ربخ  تیجح  طیارـش  زا  هک  تسا  هتفگن  هیماما  زا  یـسک  دسیون : یم  قودص  خیـش  مالک  رب 
راـنک یبنلا و  وهـس  هلأـسم  لـثم  تسا  هدرکن  تقفاوم  ناـشیا  اـب  ءاـهقف  زا  يدـحا  هک  تسا  يا  هرداـن  ياوتف  قودـص  يارب  هک  یتـسرد  هب 

وضو و زاوج  تسا و  نآ  زا  نکمتم  هک  یـسک  ره  رب  لاس  ره  رد  جـح  بوجو  دـنراد و  یبنلاوهـس  مدـع  رب  تلالد  هک  يرابخا  نتـشاذگ 
تساجن اب  تاقالم  هب  لیلق  بآ  ندشن  سجن  رمخ و  ندوب  كاپ  دشاب و  دوخن  کی  زا  رتمک  رگا  نوخ  ندوب  كاپ  فاضم و  بآ  اب  لسغ 

نیا يوار  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  دوخ  ریبعت  نیمه  تسا و  هدروآ  ریبعت  ذاوش  هب  ثیداحا  رابخا و  نیا  زا  یسوط  خیش  اسماخ : [ . 22 ... ] و
نیا تحـص  رب  تلـالد  دوخ  نیا  دنـشاب و  یم  دـنا ، هدرک  تیاور  روهـشم  هچ  نآ  اـب  فلاـخم  ذاـش و  یهتنم  دـنا  هدوب  هقث  تاـیاور  هنوـگ 
لوق هک  دشاب  لیلد  دناوت  یم  ددرگ  هفاضا  ننـس  هلدا  رد  حماست  هدـئاق  نیا  هب  رگاو  [ . 23 . ] دنا هدرکن  لمع  نادـب  ءاهقف  اما  دراد  ثیداحا 
خیـش مالک  زا  اسداس : درادـن  یهجو  دـشاب ، قلطم  ناحجر  هب  لئاق  یهارمگ  هب  مکح  هثلاـث و  تداهـش  قلطم  ناـحجر  مدـع  رگا  قودـص 
تبیغ رـصع  هب  نامز  نآ  تسا و  هدوب  ناذا  رد  هثلاث  تداهـش  تسا  هدوب  ناشیا  رـصع  هک  يرجه  مراهچ  نرق  رد  هک  دـیآ  یم  رب  قودـص 

ترـضح زا  هرداـص  تاـعیقوت  رد  دـیاب  هدوب  تعدـب  هثلاـث  تداهـش  رگا  هک  تفگ  ناوـت  یم  اذـل  تسا و  کـیدزن  هعبرا  باوـن  يرغص و 
هدـش رداص  یناغملـش و ... لثم  لطاب  عدـب و  لها  هراب  رد  يربت  یهن و  هک  يروط  نامه  هدـش  یم  دراو  نیا  هب  تبـسن  يا  یهن  (ع ) تجح

تسا . هدشن  رداص  ناذا  رد  هثلاث  تداهش  هرابرد  ترضح  نآ  زا  يزیچ  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ،

هجیتن

اما هداتفا  قافتا  (ص ) ربمایپ نامز  رد  ناذا  رد  هثلاث  تداهش  عیرشت  لصا  هک  تسا  يوق  رایـسب  لامتحا  نیا  یخیرات  ظاحل  زا  هک  نیا  هجیتن 
ترضح تیالو  هماع  هلدا  هلیسو  هب  دش ، نایب  هک  تسا  یصاخ  هلدا  دییأت  دروم  اهنت  هن  نیا  تسا و  هدشن  مالعا  نامز  نآ  رد  یتاهج  يور 
تداهـش هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  تسا و  تدابع  ناذا  نوچ  دـنیوگ  یم  هعیـش  ياملع  لاـح  نیا  اـب  یلو  ددرگ  یم  دـییأت  زین  (ع ) یلع

رد زامن  لثم  تادابع  ریاس  اب  ناذا  توافت  تیئزج و  دصق  هب  هن  اما  دـنروآ  اج  هب  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  ای  بحتـسم  دـشابن  نآ  ءزج  هثلاث 
تسین . رادروخ  رب  یتیصوصخ  نینچ  زا  زامن  اما  یقح  مالک  هب  دسرب  هچ  تفگ  هدوهیب  مالک  یتح  ناوت  یم  ناذا  نیب  رد  هک  تسا  نیا 

یقرواپ

رد هک  تسا  هدوب  یناسک  تباجا  يارب  ادـن  نیا  ارهاظ   88 سلجم قودص  یلاما  باب 54 -  10 ثیدح 295 هحفص دلج 37  راونالاراحب  [ 1]
دمحم مکبر و  تسلا  لاـقف  مهتیرذ  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  ذـخا  هللا  نا  دومرف : یثیدـح  رد  (ع ) رقاـب ماـما  . دـنا هتـشاد  دوـجو  رذ  ملاـع 

(. سوواط ص50،55،88 نبال  نیقیلا  . ) یلب ولاق  نینمؤملاریما  یلع  یلوسر و 
.1 باب 1 دلج ، 1 هحفص دلج 27 راونالا  راحب  [ 2]

.1 باب نامه  10 و  باب دلج 16  هحفص 8  راحب  دلج 27  باب 67 و   27 ثیدح 318 و319  هحفص دلج 38 راحب  [ 3]
بتک هلمج  زا  ناشیا  باتک  تسا ، هتـسیز  یم  متفه  نرق  رد  هک  تنـس  لها  ياملع  زا  یغارم  هللادـبع  خیـش  ۀـفالخلا ، رما  یف  ۀفالـسلا  [ 4]

. دشاب یم  دوجوم  قشمد  هیرهاظ  هناخباتک  رد  هک  تسا  یطخ 
هک دـنک  یم  لقن  ار  هثلاث  تداهـش  لاخدا  تمرح  هب  لوق  ۀعیرـشلا  ماکحا  یف  ۀعیـشلا  دنتـسم  رد  یقارن  موحرم  - 254 هحفص ةریخذلا  [ 5]

مینک و لخاد  ناذا  رد  ار  هثلاث  تداهش  هک  تسا  مارح  اقلطم  سپ  هدوب  یلاخ  هثلاث  تداهش  زا  ناذا  هلوقنم  تیفیک  نوچ  دنا  هتفگ  يا  هدع 
یم هنوگچ  سپ  تسین  مارح  ناذا  نیب  رد  مه  وغل  مالک  اذل  تسین و  طرش  لصف  مدع  یلاوت و  ناذا  رد  دیوگ : یم  نآ  باوج  رد  هاگ  نآ 
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. دنیامن یم  دیئات  ار  هثلاث  تداهش  رکذ  هک  میراد  یتامومع  هک  نیا  اب  تسا  مارح  قح  مالک  رکذ  هک  تفگ  ناوت 
تفرعم ص231. يداه  دمحم  فیرحتلا / نم  نارقلا  ۀنایص  [ 6]

غیلبت مدع  لداعم  ع )  ) یلع ترـضح  تیالو  نالعا  مدع  نوچ  هک  دنا  هدومرف  يا  هدـع  نآرق  هیآ  نیا  هب  تیانع  اب  هیآ 67  هدئام  هروس  [ 7]
رگا نارق  هیآ  نیا  قبط  اریز  دش  لئاق  تلاسر  هب  تداهـش  رانک  رد  هثلاث  تداهـش  بابحتـسا  هب  لقا  دیاب ال  سپ  تسا  هدش  دادـملق  تلاسر 

مالس ص62-69. فطاع  هعیشلاو ، هنسلا  نیب  تایهقف  ر.ك : تسا . هدشن  نالعا  مه  تلاسر  عقاو  رد  ددرگن  نالعا  تیالو 
.3 هیآ هدئام  هروس  [ 8]

.... ] ناذالا و ۀیفیک  ، ۀیقشمدلا ۀعمللا  حرش  یف  ۀیفجنلا  ةّدع  هحفص 156- یمارگ  هللا  تیآ  تاقلعم ، [ 9]
ازریم دیـسلا  هللا  تیآ  ،و  ءاطغلا فشاک  نیـسح  دمحم  خیـشلا  قئادحلا و  باتک  بحاص  یـسلجملا و  همالعلا  ۀـیئزجلا  دعبتـسی  مل  نا  [ 10]

. اهب ۀمالا  مالعا  یلع  یبنلا  دعاست  مل  فورظلا  نکل  اعقاو و  ۀیئزجلا  دقتعی  یفجنلا  یتانابهطصالا  میهاربا 
. هالصلا باتک  هرظانلا  قئادح  هماقاو - ناذا  باب  راحب ج84  یمق ص170- مساقلاوبا  ازریم  ، مایالا مئانغ  [ 11]

هغلب نم  باـب  هحفص 106  دـلج 2 لوـقعلا  ةآرم  شماـه  یف  اـم  یلع  یفاـکلا  یف  ینیلکلا  هوـحن  يور  هحفص 25 و  1 دلج نساـحملا  [ 12]
هحفص 95. دلج 6  ریدقلا  ضیفلا  یف  يوانملا  هحفص 296  دلج 8  بیطخ  ، دادغب خیرات  ، باوث

هحفص 28. ینالیم  ینیسح  یلع  دیس  ناذالا ، یف  ۀیالولاب  هداهشلا  [ 13]
، دشاب یم  هیهلا  تیالو  دعب  تیالو  لصا  هک  هیموصعم  تیالو  هک  تسین  یکش  تسا : هدمآ  تاریبعت  زا  یضعب  رد  هحفص 43 . نامه  [ 14]

رئاعـش ظـفح  بوـجو  تنـسو  باـتک  رهاـظو  دـشاب  یم  هللا  رئاعـش  زا  مه  نآ  مـالعا  هک  تسین  مه  یکـش  تسا و  مالـسا  ضیارف  ساـسا 
نالعا يارب  ناذا  نوچ  تسا  هماقا  ناذا و  شناـظم  مها  زا  تسا و  دـنوادخ  دـیکا  بوبحم  شناـظم  رد  تیـالو  نیا  نـالعا  هوـالع  ... تسا
طایتحا سپ  دنک ... یم  رما  تداهـش  نیا  هب  جاجتحا  رد  ع )  ) قداص ماما  تیاور  هوالع  ، دـشاب یم  زامن  زا  رتالاب  تیالوو  تسا  نید  دومع 

(. 156 هحفص 2 دلج تاقلعم  ر.ك : . ) تیئزج دصق  هب  هن  اما  راب  کی  ول  دوشن و  كرت  تیالو  رکذ  هب 
هرامش 24. ناغلبم  هلجم  هب  دوش  عوجر  [ 15]

. ناذالا باب  هولصلا  باتک   1 دلج [ 16]
.290 هحفص [ 17]
.359 هحفص [ 18]

.245 هحفص لوا  یسلجم  موحرم   2 دلج نیقتملا  هضور  [ 19]
-289 هحفص 25 دلج راحب  تسا  هدش  لقن  لیذ  عبانم  رد  هک  یتایاور  تسا  نومـضم  نیمه  هب  و  هحفص 427 - دلج 2  بولقلا  داشرا  [ 20]

.197 هحفص دلج 2  همغلا  فشک  هحفص 8-148 دلج 47  راحب 
. يزاریش دمحم  دیس  هالصلا  باتک   9 دلج هقفلا  هعوسوم  تسا . تیئزج  تایاور  زا  یضعب  دافم  هچ  رگ  [ 21]

هحفص 39. ءازجالا  رئاسک  ءزج  هماقالاو  ناذالا  یف  هیالولاب  نوک  یف  هیادهلا  هلاسر  [ 22]
هحفص 13. یناث  دیهش  هیاردلا  هلاسر  [ 23]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
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ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
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www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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