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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  ناناوجون و 

باتک تاصخشم 

هزمح یناخ ، میرک  هسانشرس : 

زکرم هدننک ] هیهت  [ ؛  یناخ میرک  هزمح  / مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هریـس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  ناناوجون و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ 

.1382 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  93 يرهاظ :  تاصخشم 

704 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

0-41-7808-964  : لایر  5000 کباش : 

.93 .ص 91 -  همانباتک : تشاددای : 

.وخ قلخ و  .ق --  61  - 4 موس ، ماما  (ع ،) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

 . مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  يردارب --  عوضوم : 

 . یمالسا قالخا  عوضوم : 

 . یمالسا تدحو  عوضوم : 

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

BP41/4/ك413ن9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 

1041418 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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هچابید

هچابید

، میلست غیت و  زور  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  مالس  سدقم و  قشع  رب  مالـس  ییابیز ، رب  مالـس  نوخ ، رب  مالـس  ربص ، رب  مالس 
تداهـش هرـصاحم و  یگنـشت ، ینامهم  هب  هتخآ  ریـشمش  رازه  هس  یـس و  تفایـض  رد  هک  ومه  .دیرفآ  ار  یتسه  ياه  هولج  نیرتابیز 

.دریگب تایح  یمرگ و  وا  دای  مان و  اب  نامز  بلق  نابرض  دباتب و  خیرات  هفیحص  رب  دیشروخ  نوچ  مه  ات  دمآ 

شیگنادرم راد  ماو  هک  تسا  يدرمناوج  مادـک  دـنیبن ؟ زیچان  ار  دوخ  شیدرم  گرزب  ربارب  رد  دسانـشن و  ار  وا  هک  تسیک  کـنیا  و 
مادک دبوکن و  هنیـس  رـس و  رب  شتیمولظم  زا  هک  تسا  تسد  نیمادک  دپتن ؟ هنیـس  رد  شمان  قوش  زا  هک  تسا  لد  نیمادـک  دـشابن ؟

!؟ دوشن یناراب  شمان  ندینش  اب  هک  تسا  مشچ 

هک میهد  یم  تداهش  نامدوجو  يافرژ  زا  راثیا ، تمارک و  يایرد  ياهب  نارگ  ّرد  يا  تاجن و  لحاس  يا  مالسلا !  هیلع  نیـسح  ماما 
هار هب  ار  مدرم  هظعوم  تمکح و  اب  يدرک ، داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ ، هار  رد  يداد ، تاکز  یتشاداپ ، هب  ار  زاـمن 

یتشاد هضرع  ار  ناگدنب  تحلصم  هدروآ و  اج  هب  ار  یهلا  تلاسر  يدیتسرپ و  ار  شیوخ  راگدرورپ  هناصلاخ  يدناوخ ، ارف  میقتسم 
اهتیا ای   » يادن یتفای و  راب  بابرالا  بر  تفایض  هب  يدیدرونرد و  ار  توکلم  کلم و  يدومیپ ، ار  قشع  نامسآ  راواقنع  ماجنارـس  و 

.یتخاس نامناغمرا  ار  زاس  ناسنا  ياه  هزومآ  يدینش و  ناج  شوگ  هب  ار  هیضرم » هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا 

یقالخا یعامتجا و  یسایس ، يدابع ، یتدیقع ، لیاضف  رد  دنمشزرا  ياهوگلا  زا  يا  هعومجم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تایح  يرآ ،
مالسا مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  .تسا 
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هدرک و عمج  دوخ  رد  ار  یقالخا  لیاضف  همه  یهلا و  ماکحا  زا  تعاطا  ضحم و  میلـست  نافرع و  یگدـنب و  لامک  هک  تسا  مسجم 
هدومرف هب  هک  تسا  هتخومآ  ام  هب  ار  رگید  سرد  نارازه  صولخ و  سفن ، بیذـهت  یقـالخا و  لـیاضف  بسک  اـیند ، زا  يرود  سرد 

«. درک لمع  نآ  کیاکی  هبو  دیمهف  بوخ  دیاب  ار  اروشاع  ياه  سرد  : » بالقنا مظعم  ربهر 

دارفا همه  هار  هفحت  هداس ، ینابز  اب  ار  اروشاع  یقالخا  ياه  هزومآ  اه و  سرد  ات  تسا  هدرک  شالت  یناخ  میرک  هزمح  ياقآ  باـنج 
.دنتسه بولطم  ياهوگلا  یبایزاب  لابند  هب  هک  دزاس  يدنمجرا  ناناوجون  هژیو  هب  هعماج 

.میدنموزرآ ناّنم  دنوادخ  زا  دنمجرا  ناراکمه  يارب  وکین  زبس و  یلاس  هعومجم ، نیا  زا  يریگ  هرهب  هب  دیما  اب 

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  یشهوژپ  لک  هرادا 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

.َُهلوُصْوَملا ُهَمْحَّرلا  ِءآقَبلا َو  ِراد  ُءآعَفُش  ِءانَْفلا َو  ِراد  ُءادَهُش  ُمَْوقَألا َو  ُطارِّصلا  ُُمْتنَأ 

لیاضف و يوس  هب  رـشب  نایامنهار  قح و  لالج  لامج و  يامن  مامت  هنییآ  یهلا ، ءامـسا  لماک  رهظم  تراـهط ؛ تمـصع و  تیب  لـها 
یهلا فراعم  ناشوج  ياه  همشچ  دنرود و  هب  یکاپان  هنوگ  ره  زا  هدیزگرب  نادناخ  نیا  .دنتـسه  یهلا  یناسنا و  یلاعتم  ياه  شزرا 

.دنیآ یم  رامش  هب  نانمؤم  رب  دنوادخ  تبحم  تمحر و  ياهربا  و 

تداعس قیرط  نازابکاپ  تقیقح و  هار  ناکلاس  هشوت  نیرتهب  یهلا ، ناربهر  نیا  یگدنز  تیصخش و  نوگانوگ  ياه  هبنج  اب  ییانشآ 
، تسا تیادـه  راثیا و  صـالخا ، یتسرد ، یتسار ، نوچ  مه  ییاـه  شزرا  يوج  تسج و  رد  هک  سک  ره  نیارباـنب ، .تسا  لاـمک  و 

همئا ناربماـیپ و  یگدـنز  ناتـساد  يرآ ، .درادـن  یهلا  ملع  ناراد  هنازخ  كاـپ و  ناـگنازرف  نیا  هاگـشیپ  رد  ندز  وـناز  زج  يا  هراـچ 
هب ندیسر  میقتسم  راومه و  هار  هک  تسا  يا  هدیسر  لامک  هب  هتخابدوخ و  داهن و  كاپ  ياه  ناسنا  ناتساد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

یهارمگ و زج  يزیچ  نانآ ، هدـنزاس  ياه  همانرب  اب  طابترا  نودـب  یگدـنز  دـهد و  یم  ناـشن  يا ، هدـنیوپ  ره  هب  ار  تقیقح  همـشچ 
.تسین یکیرات 
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زا دنا ، هدرک  تکرح  نانآ  ریـسم  رد  هتـشاد و  طابترا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  ياه  همانرب  اب  هک  یناسک  تفگ  دیاب 
ياه هوسا  هنادواـج و  ياـهوگلا  هب  میرک  نآرق  رد  لـیلد ، نیمه  هب  .دـنا  هدوب  شیوخ  ناـمز  ياـه  ناـسنا  نیرتدـیفم  نیرت و  لـماک 

نیموصعم هریـس  دـیدرت ، یب  .تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  نوگانوگ  تایآ  رد  نانآ  يراـتفر  ياـه  یگژیو  هدـش و  هجوت  هدـنزاس ،
رارق دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  هوسا  وگلا و  ار  نآ  میراد  هفیظو  هک  تسا  تخانـش  ماهلا و  میظع  عبنم  ام  يارب  مالـسلا  مهیلع 

.دندمآ لیان  يریذپانروصت  بتارم  هب  دنوادخ  تیدوبع  تدابع و  وترپ  رد  هک  دندوب  یلماک  ياه  ناسنا  نانآ ، اریز  میهد ؛

: تسا هتشون  هرصب  یلاو  ْفیَنُح ، نب  نامثع  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ٍداِهتْجإ َو ٍعَرَِوب َو  ینُونیِعَأ  ْنِکل  َِکلذ َو  یلَع  َنوُرِدـْقَت  مُکَّنِا ال  َالأ و  .هِْملِع  ِرُوِنب  یِـضَتْسَی ُء  ِِهب َو  يِدَـتْقَی  امامإ ، ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنإ  الَأ و 
(1) .ٍداَدَس ٍهَّفِع َو 

هک دیرادن  ییاناوت  امش  دینادب  .دریگ  یم  ینشور  وا  شناد  رون  زا  دنک و  یم  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یماما  ار  ییوریپ  ره  شاب ! هاگآ 
.دیهد يرای  ارم  یتسار ، ینمادکاپ و  شالت ، يراکزیهرپ ، اب  یلو  دینک ، راتفر  نم  دننامه 

هک ییاوشیپ  نآ  دزادرپ ؛ یم  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا  ترـضح  هبّیط  تایح  نارک  یب  يایرد  زا  يا  هرطق  هب  رـضاح ، هعومجم 
یتیبرت بتکم  هک  دیـسر  تماما  هب  ینامز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تسا  تاجن  یتشک  تیادـه و  غارچ  نیمز ، اه و  نامـسآ  تنیز 

فارحنا هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ص 552. ، 1379 روضح ، تاراشتنا  مق ، یتشد ، دمحم  همان 45 ، هغالبلا  جهن  - 1
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مالـسا يو ، ياهراتفر  درکلمع و  ترـضح و  نآ  یگدنز  ياهدادـیور  .دوب  هدـنامن  یقاب  یمان  زج  مالـسا ، نید  زا  هدـش و  هدـناشک 
هک ار  یتـیبرت  یناـسنا و  بتکم  نیرتـالاو  نیرتوکین و  ـالبرک ، هساـمح  مچرپ  نتـشارفا  رب  اـب  تشاد و  هضرع  ناناملـسم  هب  ار  یعقاو 

، تّزع تمارک ، یگدازآ ، زا  ییاـبیز  هولج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هریـس  .درک  يراذـگ  هیاـپ  تسا ، يولع  يوبن و  بتکم  ناـمه 
هبنج همه  رد  دـنک و  یم  یناشفارون  اه  شزرا  لیاضف و  نامـسآ  رد  هک  تسا  تریغ  قـالخا و  يدرم ، ناوج  تماقتـسا ، تعاـجش ،

اب شیپ  زا  شیب  نآ ، قیقد  هعلاطم  اب  ینیـسح ، بتکم  ناوریپ  هک  میراد  نآ  دیُما  .تسا  هدنزومآ  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، ياه 
.دنریگرب هشوت  دوخ ، یگدنز  یلاعت  يارب  رذگهر ، نیا  زا  دنوش و  انشآ  ناشیالوم  یتیصخش  ياه  هبنج 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  يدرف  قالخا  : لّوا شخب 

هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  يدرف  قالخا  : لّوا شخب 

اه لصف  ریز 

یقالخا یگتسارآ 

يرابدرب

تشذگ

ینتورف

تعاجش

ششخب

یگزیکاپ

تاجانم

ادخ دای 

ییابیکش

سفن تّزع 

بلق شمارآ  نانیمطا و 

يرازگ ساپس 

ادخ هار  رد  زیچ  همه  زا  نتشذگ 

تبیصم ربارب  رد  ربص 
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يدرد مه  يرای و 

نآرق زامن و 

ایند هب  یتبغر  یب 

يدرم ناوج 

ادخ زا  فوخ 

صالخا

یقالخا یگتسارآ 

یقالخا یگتسارآ 

14 و 15) یلعا :  ) .یّلَصَف هِّبَر  َمسا  َرکَذ  ّیکََزت و  ْنَم  َحَْلفَا  ْدَق 

.درازگ زامن  درک و  دای  ار  شراگدرورپ  مان  دینادرگ و  كاپ  ار  دوخ  هک  سک  نآ  راگتسر 

تسا یهلا  برقت  وا ، یقیقح  تداعس  .تسا  راگدنام  لامک  هب  ندیسر  سفن و  هیکزت  يارب  ناسنا  شنیرفآ  یمالسا ، شنیب  ساسا  رب 
شرورپ دنوادخ  یگدنب  یقالخا و  ياه  تلیـضف  اب  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک  .دیآ  یم  تسد  هب  لاعتم  دنوادخ  یگدـنب  هیاس  رد  هک 

قیرط رد  دوخ  هک  نآ  لباقم ، رد  دروآرد ؟ تداعـس  هار  هب  دنک و  ییامنهار  نامیا ، تفرعم و  رون  اب  زین  ار  نارگید  دناوت  یم  دـهد ،
؟ تشاد ناوت  یم  تیاده  يریگتسد و  راظتنا  وا  زا  هنوگچ  درادن ، تقیقح  زا  يا  هرهب  تسا و  یهارمگ 

شخب یتسه  زا  هتفایان  تاذ 

شخب یتسه  دوش  دناوت  یک 

هدرک نایب  نینچ  ابیز  ینخس  رد  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
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: تسا

ُّقحَأ اُهبِّدَُؤم  هسفَن و  ُمِّلَعُم  هناِسِلب و  هبیدَْأت  َلبَق  ِِهتَریـِسب  هبیدَْأت  نُکَْیلو  ِهِریَغ  میلعت  َلبَق  ِهِسفَن  میلعَِتب  ْأَدـبَْیلَف  امامإ  ساـنِلل  هسفَن  بَصَن  نَم 
(1) .مِهبِّدؤم ساّنلا و  مّلعم  نِم  ِلالجِْالاب 

تیبرت زا  شیپ  شراتفر ، اب  تیبرت  دیاب  دزادرپب و  نتشیوخ  میلعت  هب  نارگید ، میلعت  زا  شیپ  دیاب  دزاس ، مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  ره 
.دنک تیبرت  دهد و  میلعت  ار  يرگید  هک  نآ  زا  تسا  رت  هتسیاش  میظعت  يارب  دنک ، تیبرت  میلعت و  ار  دوخ  هک  نآ  .دشاب  شنابز  اب 

، یقالخا ياه  تلیـضف  بسک  اه و  تلیذر  زا  يرود  اب  تیادـه  تلاسر و  زا  شیپ  نید ، ناگرزب  موصعم و  نایاوشیپ  یهلا ، ناربمایپ 
ینازورف ياه  لعـشم  نانآ ، زا  تینارون  یگتـسارآ و  نیا  .دـندوب  هتفای  تسد  لامک  ياه  هلق  نیرتالاب  هب  هتـسارآ و  ار  شیوخ  سفن 

.دنوش یم  نومنهر  لامک  يوس  هب  دنهن و  یم  ماگ  تداعس  هار  رد  نآ ، وترپ  رد  مدرم  هک  تسا  هتخاس 

ار مهم  نیا  هب  یباـی  تسد  ياـه  هار  میرک ، نآرق  هک  دراد  تیمها  ناور  حور و  یگتـسارآ  سفن و  هیکزت  یگنوـگچ  ناـیم ، نیا  رد 
.تسا هتسناد   (3) بسانم ياهوگلا  هیارا  (2) و  نسحا لادج  زردنا ، دنپ و  یلقع ، لالدتسا 

هیارا يوگلا  هچ  ره  .تسا  یلمع  تیبرت  هوسا و  یفرعم  تیبرت ، ياه  شور  نیرت  هاـتوک  نیرتهب و  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب 
، دوخ ترطف  هب  ناسنا  اریز  تشاد ؛ دـهاوخ  يرتشیب  ییآراک  شور ، نیا  دـشاب ، دـنم  هرهب  يرتریگارف  هبذاج  رتشیب و  لامک  زا  هدـش 

كاپ و ياهوگلا  تسا  ینتفگ  .تسا  ریذپوگلا 

تمکح 73. هغالبلا ، جهن  - 1
.125 لحن ، - 2

4 و 6. هنحتمم ، 21 ؛ بازحا ، - 3
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یتشرس كاپ  دارفا  ببـس ، نیدب  .دننارورپ  یم  هعماج  دارفا  رد  ار  اه  یکین  هب  یگتـسارآ  یکاپ و  هب  شیارگ  هزیگنا و  زین  تلیـضفاب 
نامیا نانآ  هار  تیناقح  هب  موصعم ، ناماما  ناربمایپ و  راتفر  ندید  اب  دـندوب ، هدرکن  نفد  یقالخا  ياه  یگدولآ  اب  ار  دوخ  سفن  هک 

.دنداهن یم  ماگ  تداعس  هار  رد  دندروآ و  یم 

یگدـنز رد  تیناسنا  لماک  يوگلا  یفرعم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یقالخا  ياه  هزومآ  نایب  هب  شخب ، نیا  رد  زین  اـم  ور ، نیا  زا 
.میزادرپ یم  یعامتجا  یگداوناخ و  یگدنز  رد  اه  هزومآ  نیا  یفرعم  هب  هدنیآ ، ياه  شخب  رد  يدرف و 

يرابدرب

يرابدرب

کشر مدید ، ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يراوگرزب  هوکـش و  مدش و  هنیدم  رهـش  دراو  هک  یماگنه  : » دیوگ یم  قَلَطْـصُم  نب  ماصِع 
هیلع نیـسح  ماـما  یتسه !؟ بارتوبا  رـسپ  وت  مدیـسرپ : يو  زا  .تشگ  هزاـت  متـشاد ، لد  رد  يو  زا  هک  يا  هنیک  دـش و  هتخیگنارب  نم 

.متفگ متسناد  یم  هچ  نآ  ره  مداد و  مانشد  شردپ  يو و  هب  زین  نم  .يرآ  تفگ : مالسلا 

ادخ زا  .شاب  هدوسآ  تفگ : سپس  دش ، هریخ  ما  هرهچ  هب  هظحل  دنچ  تفوطع ، رهم و  زا  هتساخرب  یهاگن  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یم تراد  نامهم  یهاوخ ، يزاون  نامهم  رگا  مینک و  یم  تا  يراـی  یهاوخب ، يراـی  اـم  زا  رگا  .مبلط  یم  شزرمآ  مدوخ  وت و  يارب 

.مینک یم  ییامنهار  ار  وت  یهاوخب ، ییامنهار  تیاده و  رگا  میوش و 

چیه متخادنا و  ریز  هب  رس  مدوب ، هدش  هدنکفارس  نامیشپ و  رایسب  هک  نم 
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نیرت ناـبرهم  وا  دزرمآ و  یم  ار  وـت  ادـخ  زورما  .تسین  یـشنزرس  وـت  رب  تـفگ : هراـبود  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  .مـتفگن  ینخس 
.تسا يرگید  زا  هانگ  تسا ؛ هدرک  نینچ  ار  امـش  ءوس ، تاـغیلبت  تفگ : .يرآ  متفگ : یتسه ؟ ماـش  لـها  زا  وت  اـیآ  .تسا  ناـنابرهم 

شتعـسو همه  اب  روانهپ  نیمز  دیوگ : یم  ماصِع  .دشدهاوخ  اور  تروص ، نیرتهب  هب  هک  دـید  یهاوخ  .وگب  يراد ، یتجاح  رگا  لاح 
كرت ار  شرـضحم  ناوارف ، یگدنمرـش  اب  هاگ  نآ  .دربورف  ارم  دـنکزاب و  ناـهد  نیمز  هک  مدرک  یم  وزرآ  دوب و  هدـش  گـنت  نم  رب 

(1) .دوبن رت  بوبحم  مالسلا  هیلع  شردپ  نیسح و  زا  نم  دزن  یسک  نیمز ، يور  رد  سپ  نآ  زا  مدرک و 

ار اه  ناسنا  يرابدرب ، ملح و  اب  دزاس و  یم  ینارون  فیطل و  نینچ  ار  نانمشد  هایس  تخس و  ياه  لد  هک  تسا  یسک  نیـسح  يرآ ،
ارف ار  نتـسیز  هنوگچ  ندوب و  هنوگچ  وا  بتکم  رد  ناگمه  دیاب  تسا و  تیرـشب  راگزومآ  نیـسح ، هک  یتسار  هب  .دنک  یم  تیاده 

.دنریگب

تشذگ

تشذگ

.دننک هیبنت  ار  يو  داد  روتسد  ترضح  .دوب  رفیک  راوازس  هک  دش  بکترم  ار  یلمع  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نامالغ  زا  یکی  يزور 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كاپ  فطاوع  تشاد و  ییانـشآ  نآرق  اب  هک  مالغ  ماگنه ، نیا  رد  .دندرک  رفیک  هدامآ  دنتفرگ و  ار  مالغ 

َو : » دناوخ ار  نارمع  لآ  هروس  هیآ 134  زا  یشخب  تسناد ، یم 

ص 532. ج 1 ، ، 1374 ترجه ، تاراشتنا  مق ، یمق ، سابع  خیش  لامآلا ، یهتنم  - 1
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تمـسق مالغ  سپ  .دـینک  دازآ  ار  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـنناشن » یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  ناراکزیهرپ  َْظیَغلا ؛ َنیِمِظاکلا 
متـشذگ و وت  شزغل  زا  دومرف : هرابود  ترـضح  .دنرذگ » یم  رد  ناراکاطخ  زا  ساّنلا ؛ ِنَع  َنیفاعلا  و  : » دـناوخ ار  هیآ  نآ  زا  يرگید 

رهظم نآ  ماما ، هاگ  نآ  .دراد » تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  نینِسحُملا ؛ ّبُِحی  هّللا  و  : » دناوخ ار  هیآ  رخآ  تمسق  مالغ  .مدیشخب  ار  وت 
(1) .تسا ربارب  ود  تا  هریج  قوقح و  سپ ، نیا  زا  نادب  مدرک و  دازآ  ادخ  هاررد  ار  وت  ورب ، دومرف : راگدرورپ  ینابرهم 

.درک تمواقم  ناج  ياپ  ات  دـیزی  نوچ  يدـساف  ناـیوگروز  ربارب  رد  تفرن و  ّتلذ  راـب  ریز  هک  تسا  یـسک  زا  تمحر  تفأر و  نیا 
شراتفر دیـشخب و  یم  ار  ناراکاطخ  تشذـگ و  یم  اه  شزغل  زا  یناـسآ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوچ  يدرف  اـهنت  يراـب ،

هیلع نیـسح  ماما  مردپ  زا  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  یتیاور  رد  .دوب  قبطنم  دیجم  نآرق  رب  ادخ و  لوسر  هریـس  دننامه 
شزوـپ نم  زا  دوـخ _  تسار  شوـگ  هب  هراـشا  اـب  شوـگ _  نیا  رد  دـیوگ و  میازـسان  یـسک  رگا  : » دوـمرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا 

(2) «. منک یم  وفع  ار  وا  مریذپ و  یم  ار  شرذع  رگید ، شوگ  رد  دهاوخب ،

ینتورف

ینتورف

ياه هکت  دـندوب و  هدـنکفا  نیمز  رب  یـسالپ  ریقف ، دـنچ  هک  تشذـگ  یم  يریـسم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : » تسا هدـش  تیاور 
اب نانآ  .دندروخ  یم  ار  نان  کشخ 

ص 195. ج 44 ، چ 3 ، 1403 ق ، افولا ، هسسؤم  توریب ، یسلجم ، رقابدمحم  همالع  راونالاراحب ، - 1
ص 692. چ 2 ، ، 1378 فورعم ، رشن  مولعلارقاب ، هدکشهوژپ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 2
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اب هکلب  درکن ، ییانتعا  یب  نانآ  هب  اهنت  هن  ماما  .دینک  لیم  ام  ياذـغ  زا  مه  امـش  دـییامرفب  هّللا !  لوسر  نبای  دـنتفگ : ترـضح  ندـید 
ُّبُِحی هَّنِا ال  : » دومرف تئارق  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  سپـس  .دـش  اذـغ  مه  نانآ  اب  يا  همقل  دـنچ  تسـشن و  ناـنآ  راـنک  رد  ینتورف  لاـمک 

، مدرک لوبق  ار  امـش  توعد  نم  دومرف : اه  نانآ  هب  هاـگ  نآ  ( 23 لحن : « ) .درادن تسود  ار  ناربکتسم  دنوادخ ، انامه  نیِربْکَتْـسُملا ؛
.دییایب نم  هناخ  هب  دیشاب و  اریذپ  ارم  توعد  هک  تسامش  رب  نونکا 

ره هک  داد  روتـسد  شیوخ  راکتمدخ  هب  ترـضح  .دنتفر  ماما  هناخ  هب  ناشیا  هارمه  دنتفریذپ و  ار  ماما  توعد  یلاحـشوخ ، اب  ناریقف 
(1) «. دنک ییاریذپ  نانآ  زا  یگتسیاش  هب  دروآ و  مهارف  نانامهیم  نیا  يارب  دراد  هناخ  رد  اذغ  زا  هچ  نآ 

یتحاران هب  نآ  زا  سپ  هک  دش  لدب  در و  ینخس  هیفنح ، دمحم  شردارب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نایم  يزور  : » دنا هتفگ  نینچ  مه 
هیلع یلع  ود  ره  وت  نم و  ردپ  ردارب ! يا  : » تشون ترـضح  نآ  هب  يا  همان  رد  هیفنح  دمحم  یتّدم ، زا  سپ  .دندش  ادـج  رگیدـکی  زا 

، دوب زین  نیمز  مامت  هاشداپ  نم  ردام  رگا  هک  تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف ، وت  ردام  یلو  تسا ، مالـسلا 
«. يرتراوازـس نم  زا  ناسحا ، لضف و  هب  وت  هک  نادرگ  دونـشخ  ارم  اـیب و  نم  دزن  هب  یناوخب ، ارم  هماـن  نوچ  .دیـسر  یمن  وت  رداـم  هب 
وا هب  تفر و  يو  هناخ  هب  گنرد  یب  دـناوخ ، ار  وا  هماـن  ترـضح ، دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  دـمحم  هماـن  هک  یماـگنه 

(2) .دیدرگ فرطرب  ناشیا  نایم  یتحاران  بیترت  نیدب  .داد  ناشن  تفوطع  ینابرهم و 

ص 501. ج 3 ، ، 1375 رورس ، تاراشتنا  مق ، یسلجمرقابدمحم ، همالع  مالسلا ، هیلع  موصعم  هدراهچ  خیرات  - 1
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تعاجش

هراشا

تعاجش

ماما روضح  هجوتم  نوچ  نارضاح  .دناوخ  یم  هبطخ  دوب و  ربنم  يالاب  هیواعم  .دش  دجسم  دراو  هعمج  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هتساوخ ربارب  رد  هیواعم  .دناوخب  يا  هبطخ  دور و  ربنم  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتساوخ  هیواعم  زا  دندش ، مالسلا  هیلع  نیـسح 

رب مالـس  دورد و  دنوادخ و  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دمآ  نییاپ  ربنم  زا  دش و  میلـست  مدرم 
لیئربج تسا : هدرک  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  وا  مردپ و  زا  : » دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

نیا هب  سک  ره  دـمحم  لآ  ناراد  تسود  زا  هّللا ».  لوسر  دـمحم  هّللا ، ـالا  هلا  ـال  : » تسا هتـشون  شرع  قاـس  ریز  هک  داد  ربخ  نم  هب 
هیلع نیسح  ماما  دنتسیک ؟ دمحم  لآ  ناتسود  : » دیسرپ بجعت  اب  هیواعم  .دوش » یم  تشهب  دراو  تمایق  زور  دشاب ، هتـشاد  رارقا  ینعم 

(1) «. دنا هدادن  مانشد  مردپ  هب  هک  نانآ  : » دومرف مالسلا 

نامز نآ  هیواعم  اریز  دوب ؛ زیمآزاجعا  رایسب  قشمد  يوما  دجسم  ماش و  طیحم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تعاجـش  تماهـش و  نیا 
.دنهد مانشد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ربنم ، يالاب  رب  هک  دوب  هداد  روتسد  نابیطخ  هب 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجش 

هثداـحرپ نادـیم  رد  هک  ومه  مالـسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوـچ  مه  تعاجـش  رد  تسیک  : » دـسیون یم  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
.دندروآ موجه  وا  رب  مدرم  هوبنا  البرک ،

ص 106. ج 1 ، چ 1 ، ، 1373 هوُسا ، تاراشتنا  مق ، هدازدامع ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  خیرات  - 1
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هدنز ات  تسکش و  یم  مهرد  ار  نمشد  هاپـس  مامت ، تعاجـش  اب  دوب ، هدش  ادج  شیوخ  نارای  تیب و  لها  ناردارب و  زا  هک  یلاح  رد 
(1) «. دیسر تداهش  هب  ات  درکن  زارد  نایدیزی  تمس  هب  تعیب  تسد  دادن و  ّتلذ  هب  نت  دوب ،

نادنزرف و دشاب و  هدرک  هطاحا  ار  وا  نمـشد  هک  مدیدن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زج  یـسک  دنگوس ! ادـخ  هب  : » دـیوگ یم  يوار 
هلمح نانمشد  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  .دنامب  راوتسا  يوق و  مکحم و  نانچ  مه  وا  دنشاب و  هتشک  ار  وا  باحـصا  ناشیوخ و 

ریشمش هبرض  زا  ار  دوخ  ناج  ات  دنتشاذگ  یم  رارف  هب  اپ  شترـضح  پچ  تسار و  تمـس  زا  دنفـسوگ  هلگ  نوچ  مه  نانآ  درک ، یم 
گنج نادرم  هفوک ، لها  دوب و  موسرم  برع  ناعاجش  نایم  رد  نت  هب  نت  گنج  نامز ، نآ  رد  .دنهد  تاجن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دنتشاد ساره  نیسح ، اب  ندش  ور  هب  ور  زا  لاح ، نیا  اب  .دندوب  هدرک  تکرـش  جراوخ  ماش و  ناریا و  ياه  گنج  رد  دندوب و  مزر  و 

«. دندرک یم  رارف  ترضح  نآ  لباقم  زا  دندروآ و  یمن  بات  یهورگ ، گنج  تروصرد  یتح  و 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجش 

شیپ يا  هعزانم  ماما  وا و  نایم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  غاب  زا  یکی  هرابرد  دوب ، هنیدم  رادنامرف  هبْقُع ، نب  دیلو  هک  يراگزور 
.دز یم  ار  دوخ  فرح  تفریذپ و  یمن  دیلو  درک ، یم  جاجتحا  دروآ و  یم  لیلد  هچ  ره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دمآ 

ج ، 1380 هیمالسالا ، باتکلاراد  نارهت ، يدابآ ، ناتسب  سردم  رقابدمحم  اروشاع ، زا  لبق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تیصخش  - 1
ص 89. ، 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  www.Ghaemiyeh.comناناوجون و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:16

رـضاح هنحـص  نیا  رد  هک  مکح  نب  ناورم  .دیچیپ  وا  ندرگ  هب  ار  نآ  درک و  زاب  شرـس  زا  ار  دـیلو  راتـسد  تساخرب و  ياج  زا  ماما 
هتشاد یلاو  رب  یتأرج  نینچ  یسک  هک  نیا  زا  تسشن و  بقع  سرت  زا  دید  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ریظن  یب  تعاجـش  نوچ  دوب ،

هک درک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  يراد  نتـشیوخ  ملح و  هفاـیق  ناورم  ربارب  رد  هک  دـیلو  .دـنام  تریح  رد  دـشاب ،
دیشخب دیلو  هب  ار  غاب  نامه  دینش ، ار  نخس  نیا  نوچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  وا  بناج  هب  قح  هدوب و  نیسح  هب  قلعتم  کلم ،

(1) .درک كرت  ار  سلجم  و 

ششخب

هراشا

ششخب

.دندرک یفرعم  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگمه  .درک  شسرپ  رهش  نیا  درم  نیرت  یخس  زا  دش و  دراو  هنیدم  هب  ینابایب  برع 
ضرع ریقف  درم  .تفاـی  زاـمن  مرگرـس  دجـسم  رد  ار  وا  ماجنارـس  تخادرپ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يوـج  تسج و  هـب  ریقف  درم 
هارمه تساخرب و  دیـسر ، نایاپ  هب  ماما  زامن  نوچ  دـشاب .» هتـشاد  دـیما  وت  هب  هک  سک  نآ  دوش  یمن  دـیماان  : » تفگ درک و  تجاـح 

داد و ریقف  درم  هب  دیچیپ ، يا  هچراپ  رد  دوب _  رانید  رازه  راهچ  رب  نوزفا  هک  تشاد _  هناخ  رد  ار  هچ  نآ  سپس  .تفر  هناخ  هب  ریقف 
: تفگ یم  دوخ  اب  دیاش  .دش  هدز  تریح  درک و  اه  هّکس  هب  یهاگن  برع  درم  .تساوخ  شزوپ  شیاطع  ندوب  مک  زا 

ص 191. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  www.Ghaemiyeh.comناناوجون و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 25 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:17

هک یسک  تسناد  یمن  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  یهاوخرذع  نینچ  تسا و  هدیشخب  نم  هب  همه  نیا  هک  تسا  یتیصخش  هچ  نیا  ابجع !
هک يا  هداوناخ  .تسا  هتفای  شرورپ  شـشخب  لذـب و  ياه  هوُسا  نآ  مالـسلا ؛  هیلع  همطاف  یلع و  ناـماد  رد  تسوا ، هناـخ  رد  نونکا 

انیکْسِم ِهِّبُح  یلَع  َماعّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  : » دنا هدش  دای  یگرزب  هب  دنوادخ  بناج  زا  هداد و  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ار  شیوخ  يراطفا 
ناـهنپ كاـخ  ریز  رد  يدرم  ناوـج  نیا  هنوـگچ  تفگ : تسیرگ و  تّدـش  هـب  ریقف  درم  هاـگ  نآ  ( 18 ناسنا :  ) (1)« .اریـسا امیتَی و  و 

؟(2) دوش

زینک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ششخب 

.درک هیده  ترضح  نآ  هب  لگ  هتسد  کی  دمآ و  شتمدخ  یکزینک  .مدوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  : » دیوگ یم  کلام  نب  سنا 
ای متفگ : مدرک و  بجعت  ماما  راک  نیا  زا  نم  .مدرک  دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وت  دومرف : دز و  يدـنخبل  تفرگ و  ار  لگ  هتـسد  ترـضح 

نیا ار  ام  دنوادخ  دومرف : ترـضح  .دینک  دازآ  ار  زینک  نیا  نآ ، رطاخ  هب  هک  درادن  شزرا  ردـق  نآ  لگ  هتـسد  کی  هّللا !  ِلوسر  نب 
(3) «. دیهدب خساپ  ار  نامه  لثم  ای  دییوگب  يرتهب  دورد  نآ  خساپ  رد  دـش ، هتفگ  دورد  امـش  هب  هاگره   » هک تسا  هدرک  تیبرت  نینچ 

(4) .مدرک اطع  شیارب  دوب ، وا  يدازآ  هک  ار  هیده  نیرتهب  وا ، فراعت  خساپ  رد  نم  سپ 

.دنداد یم  كاروخ  ار  ریسا  میتی و  اونیب و  ادخ ، یتسود  ساپ ]  ] هب و  - 1
ص 531. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  - 2

.86 ءاسن ، - 3
ص 195. ج 44 ، راونالاراحب ، - 4
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یگزیکاپ

یگزیکاپ

یم مشچ  هب  ماما  هریـس  رد  نآ  نوگانوگ  ياه  هبنج  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدـنز  رد  مهم  تاـکن  زا  یکی  یگزیکاـپ 
یتح ناشیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  عوضوم  نیا  ّتیمها  هدنهد  ناشن  شوخ ، يوب  رطع و  هب  ترـضح  نآ  هقالع  .دروخ 

هب دندروآ ، یم  هیدـه  شیارب  نوگانوگ  قطانم  زا  هک  ییاهرطع  زا  درک و  یم  شرافـس  زین  نارگید  هب  ار  هلأسم  نیا  هب  نداد  تیمها 
هارمه هب  تاـیرطع  زین  ـالبرک  رفـس  رد  یتـح  دیـشخب و  یم  رطع  کـشم و  سک ، همه  هب  اـج و  هـمه  رد  ماـما  .دیـشخب  یم  نارگید 

: دنا هتفگ   (1) .تشاد

شیوخ نارای  هب  ترضح  دندمآ ، ماما  ياه  همیخ  بناج  هب  تارف  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  هک  نآ  زا  سپ  اروشاع ، بش  رد 
ار ناتیاه  ساـبل  دـینک و  لـسغ  دـیریگب و  وضو  بآ ، نیا  زا  تسامـش و  زور  نیرخآ  هک  دیـشونب  بآ  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  : » دومرف
دنتخیر و یگرزب  فرظ  رد  ناوارف  رطع  کشم و  دندرک و  اپرب  يا  همیخ  سپـس  تسامـش .» ياه  نفک  اه ، سابل  نیمه  هک  دـییوشب 

(2) .دنتخادرپ دوخ  ندرک  وبشوخ  یگزیکاپ و  هب  نارای  همه 

ص 134. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  خیرات  - 1
ص 44. ج 44 ، راونالاراحب ، - 2
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تاجانم

هراشا

تاجانم

مالسلااهیلع يربک  هجیدخ  ربق  هب  هک  نیا  ات  دنتفر  یم  يریسم  رد  کلام  نب  سنا  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اه ، بش  زا  یکی 
اهنت مراد  تسود  نم  يورب ، یناوت  یم  وت  سنا ! يا  : » دوـمرف سنا  هب  درک و  زاـغآ  ار  نتـسیرگ  ترـضح  ماـگنه ، نیا  رد  .دندیـسر 

«. مشاب

رد .دیدرگ  ینالوط  رایـسب  شزامن  تخادرپ و  زامن  هب  بانج  نآ  مدید  .مدرک  ناهنپ  ترـضح  نآ  زا  ار  مدوخ  نم  : » دیوگ یم  سنا 
رب نک  تمحر  یتسه ، نم  يالوم  وت  اراگدرورپ ! ایادـخ ! درک : یم  تاجانم  ابیز  نینچ  نیا  شیوخ ، يالوم  اـب  هک  مدینـش  لاـح  نیا 

.یشاب وت  شیالوم  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  ینم ، هاگ  هیکت  وت  لاعتم ! يادخ  يا  .یتسه  وت  شهانپ  هک  ریقح  هدنب  نیا 

مغ و يا ، هدـنب  نینچ  .دروآ  وت  شیپ  ار  شتامیالمان  تیاکـش  دـشاب و  مدان  نامیـشپ و  شیاه  هتـشذگ  زا  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ 
یم کیبل  دـنک و  یم  تباـجا  ار  وا  شیـالوم  دـنک ، تیاکـش  هودـنا  مغ و  زا  یتقو  نوچ  .درادـن  شیـالوم  تبحم  زا  شیب  یهودـنا 

شیوخ مرک  فطل و  هب  يراد و  یم  یمارگ  ار  وا  وت  دـنک ، عّرـضت  درادرب و  اعد  هب  تسد  کیرات  بش  رد  راـتفرگ ، هاـگره  .دـیوگ 
(1) «. ینک یم  کیدزن 

تافرع رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاجانم 

يارحص رد  هفرع ، زور  رصع  : » دنیوگ یم  يدسا  بلاغ  نارسپ  ریشب ، رشب و 

ص 144. چ 3 ، ، 1375 باتکلاراد ، تاراشتنا  مق ، يرتشوش ، رفعج  خیش  هینیسحلا ، صئاصخلا  - 1
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نوریب اه  همیخ  زا  نایعیـش  شنادـنزرف و  تیب و  لها  زا  یهورگ  هارمه  هب  نیـسح  .میدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  تاـفرع 
تروص ربارب  ار  شیاـه  تسد  هبعک ، يوـس  هب  ور  نیـسح  .دنداتـسیا  هوـک  پچ  تمـس  رد  عوـضخ  عوـشخ و  تیاـهن  رد  دـندمآ و 

زا کشا  اعد ، ماگنه  رد   (1)  ...«. ٌِعفاد ِِهئاضَِقل  َْسَیل  يِذَّلا  ِهِّللُدْمَحلأ  : » دناوخ ار  اعد  نیا  دهاوخب ، اذغ  هک  ینیکسم  دننام  تشادرب و 
يوس هب  ار  دوخ  رس  سپس  ِْسنِألا .» ِّنِجلا َو  ِهَقَسَف  َّرَـش  یّنَع  ْءَرْدأ  َو  دیـسر ... « : هلمج  نیا  هب  ات  دناوخ  ار  اعد  .دوب  يراج  شناگدید 

و ِّبر » ای  : » دومرف یم  ررکم  و  .ِّبَر » ای  ٌریدَق  یَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َْتنَأ  َنیعِماَّسلا  َعَمْـسَا  ای  : » دومرف دـنلب  يادـص  اب  درک و  دـنلب  نامـسآ 
یتدم تلاح  نیدب  .تخیر  یم  ناشیاه  هنوگ  رب  کشا  هک  یلاح  رد  دندش  ادص  مه  ناشیا  اب  دـندوب ، ترـضح  نوماریپ  هک  یناسک 

(2) «. دندش هناور  مارحلا  رعشم  بناج  هب  شباحصا  تیب و  لها  هارمه  هب  ترضح  درک و  بورغ  باتفآ  هک  نیا  ات  تشذگ 

ادخ دای 

ادخ دای 

مالـسلا هیلع  ادهـشلادیس  .دوش  یم  هدـید  وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تالاح  راتفر و  راتفگ و  رـسارس  رد  ادـخ  رکذ  داـی و 
لوغشم وا  اب  تاجانم  ادخ و  دای  هب  البرک ، رد  هژیو  هب  یگدنز  ياهدماشیپ  نیرت  ینارحب  رد  یتح  هراومه 

.هفرع ياعد  نانجلا  حیتافم  - 1
،1379 مالسلااهیلع ، هموصعم  ترضح  تاراشتنا  مق ، یناگیاپلگ ، یفاص  هّللا  فطل  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تمظع  زا  ییوترپ  - 2

ص 166.
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مه ربارب  رد  تملظ  رون و  لـطاب و  قح و  رکـشل  ود  تفرگ و  رارق  دعـسرمع  هاپـس  ربارب  رد  ماـما  هاپـس  یتقو  اروشاـع  حبـص  رد  .دوب 
نتشک يارب  ار  ناشیاهریشمش  اه و  هزین  یگمه  هک  داتفا  نمشد  رکشل  هوبنا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مشچ  دندرک ، ییارآ  فص 

تاجانم نینچ  شیوخ  دوبعم  اب  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  نیـسح  .دـندوب  هدرک  زیت  شناراـی  نادـنزرف و  وا و 
هثداح لکـشم و  ره  رد  ینم و  دیما  هیام  يراوگان ، دماشیپ  ره  رد  یتسه و  نم  هاگهانپ  یهودنا ، مغ و  ره  رد  وت  اراگدرورپ ! : » درک

بآ شربارب  رد  اه  لد  دراو و  نم  رب  نکـشرمک  ياه  مغ  جنر و  هک  هاگ  نآ  .یتسه  نم  دامتعا  دـیما و  وت  دـیآ ، شیپ  میارب  هک  يا 
دیما عطق  يراز و  یب  نارگید  زا  هدروآ و  تیاکـش  وت  هاگـشیپ  هب  اهنت  ددرگ ، یم  دودـسم  یـشیدنا ، هراـچ  هنوگ  ره  هار  دوش و  یم 
.يا هدیشخب  متاجن  هصغ  هودنا و  زا  يا و  هدودز  ارم  تبیـصم  هودنا و  مغ و  هدیـسر و  نم  کمک  هب  هک  يا  هدوب  وت  اهنت  ما و  هدرک 

(1) «. يدوصقم دصقم و  وت  يا و  هنسح  ره  بحاص  تمعن و  ره  ّیلو  وت  ایادخ !

ییابیکش

ییابیکش

ثداوح هنوگ  ره  ربارب  رد  یطیارش و  ره  رد  اه  ناسنا  دیاب  تساه و  نامز  همه  رد  تماقتسا  ربص و  يوگلا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رگید زیچ  هب  يزوریپ  تماقتسا و  زج  گرزب ، ماما  نیا  زا  يوریپ  اب  تالکشم  اه و  تبیصم  و 

ص 464. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  گنهرف  - 1
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وا .درک  ربص  دـید و  شیوخ  مشچ  هب  ار  شردـپ  بیاصم  ماـمت  یکدوک  زاـغآ  ناـمه  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اریز  دنـشیدناین ؛
ماما شردارب ؛ هب  مکاح  هاگتـسد  ياهراشف  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ ؛ ردـپ  هنامولظم  تداهـش  ناورهن ، نیفـص و  لـمج ، ياـه  گـنج 

نایعیش ناتسود و  هب  تبسن  لاس  تّدم 20  رد  هک  ار  یتایانج  نامیپ و  نآ  هب  هیواعم  ندرکن  لمع  يرابجا ، حلص  مالسلا ، هیلع  نسح 
رب هک  دید  یم  ار  دیزی  دننام  وا  زا  رت  تسپ  یتیصخش  زین  هیواعم  زا  سپ  .دوب  هدیزرو  تماقتسا  هدید و  داد ، ماجنا  مالـسلا  هیلع  یلع 

تعیب هلأـسم  هک  یماـگنه  لـیلد ، نیمه  هب  .دراد  یم  اور  داـسف  تیاـنج و  ملظ و  همه  نآ  تسا و  هتـسشن  ناناملـسم  هفیلخ  هاـگیاج 
نیدـب دادـن و  تعیب  تسد  دـیزی  اب  دوخ ، فرـش  تّزع و  یگدازآ و  ظفح  يارب  وا  دـش ، حرطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  نتفرگ 

.تسا هدنزومآ  رایسب  بیاصم ، رب  نیسح  ربص  زین  اج  نیا  رد  هک  دمآ  شیپ  اروشاع  میظع  هثداح  هنوگ 

ربارب 72 رد  دوب ، هدرک  ریخست  ار  نانآ  دوجو  رسارس  یتسپ  ّتیلهاج و  تواسق ، هک  ینانمشد  يرفن  رازه  یس  هاپـس  اروشاع ، زور  رد 
نانآ تساوخ  یم  نابرهم  ياوشیپ  نآ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هاگره  .دندیشک  فص  دندوب ، نامیا  رون و  یگمه  هک  ماما  هاپس  نت 

یم خساپ  گنـس  هزین و  ریـشمش و  ریت و  اب  ار  وا  دنرادرب ، ناشتیانج  ملظ و  زا  تسد  دنریگ و  دنپ  دیاش  ات  دـنک  تیادـه  هظعوم و  ار 
.دنتفگ

ربارب رد  هنادرمناوجان  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  راوخریـش  لفط  كدوک و  دـنزرف و  تسود و  ناوج ، ریپ و  هک  نیا  دوجو  اـب  يرآ ،
هب هچ  ره  هکلب  دشن ، مک  يا  هرذ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يالاو  تماقتسا  ربص و  زا  اهنت  هن  یلو  دندیـسر ، تداهـش  هب  يو  نامـشچ 

رت باداش  يا  هرهچ  دش ، یم  رت  کیدزن  تداهش  نامز 
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یلَع اْربَص  َكاوِس ...  َهِلا  ِّبَر ال  ای  َِکئاضَق  یلَع  اْربَص  : » دومرف نیمز  رب  شناج  همین  رکیپ  نداتفا  ماـگنه  لـیلد ، نیمه  هب  .تفاـی  یم 
.دوب نیسح  ربص  نیا  »(1) و  .َُهل َثایِغ  ْنَم ال  َثایغ  ای  َکِمْکُح 

سفن تّزع 

سفن تّزع 

.دروخرب مکح  نب  ناورم  هب  نیـسح  دـیزی ، يارب  نتفرگ  تعیب  تهج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  هنیدـم  یلاو  رادـید  زور  ادرف  رد 
ات وگب  .تسیچ  وت  تحیصن  : » دومرف ماما  دینک .» يوریپ  نم  نخس  زا  مراد ، یتحیصن  امش  هب  نم  هّللادبعابا !  ای  : » تفگ يو  هب  ناورم 

: دومرف مامت  يراوتسا  اب  نیـسح  دشاب .» ریخ  وت  يایند  نید و  يارب  ات  مناوخ  یم  ارف  دیزی  تعیب  هب  ار  وت  نم  : » تفگ ناورم  مونـشب »؟
اب سپـس  .دنا » هدش  راتفرگ  دـیزی  دـننام  يا  هفیلخ  هب  ناناملـسم ، هک  دـناوخ  ار  مالـسا  هحتاف  دـیاب  کنیا  نوُعِجار .» ِهیِلا  ّانِا  هِّلل و  ّانا  »

طارفا هب  نخـس  اـنامه  .تسا  قساـف  يدرم  وا  یناوخ ؟ یم  دـیزی  تعیب  هب  ارم  وت ، رب  ياو  : » تفگ ناورم  هب  یتحاراـن  مشخ و  تلاـح 
نیرفن ربماـیپ ، ناـبز  هب  هک  یتـسه  ینوعلم  نآ  وت  اریز  منک ؛ یمن  تمـالم  ییوگازـسان  مرج  هب  ار  وت  نم  گرزب ! هارمگ  يا  .یتـفگ 

وا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یـسک  یتشاد و  رارق  صاع  نب  مَکَح  تردپ ؛ بلـص  رد  وت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  يا و  هدش 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ام  هک  شاب  شوه  هب  ادخ ! نمـشد  يا  .تسین  یعقوت  نیا  زج  وا  زا  دـنک ، نیرفن  ار 

رد قح  میتسه ؛

ص 572. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 1
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رب نایفـس و  لآ  هب  تفـالخ  دومرف : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  نم  .دوش  یم  هدوشگ  تقیقح  قـح و  هب  اـم  ناـبز  تساـم و  هداوناـخ 
(2) «. تسا مارح  نانآ  نادنزرف  (1) و  اقَلُط

، هن : » دومرف ترضح  .مینک  يراددوخ  وت  اب  گنج  زا  ات  نک  تعیب  وا  اب  شاب و  دیزی  مکح  میلست  دش  هتفگ  وا  هب  مه  اروشاع  زور  رد 
رارف ناگدرب  نوچ  مه  مهد و  یمن  دـیزی  هب  تعیب  تسد  درک و  مهاوخن  امـش  لیلذ  شیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  نم ، دـنگوس ! ادـخ  هب 

(3) .تسا تلذ  اب  گرم  زا  رتهب  تّزع ، اب  ندرم  منک و  یمن 

جنر و زج  يزیچ  ار  نارگمتس  نیا  اب  یگدنز  یتخبـشوخ و  تداعـس و  زج  ار  گرم  يراب ، ّتلذ  طیحم  نینچ  رد  نم  هک  یتسرد  هب 
«(4) .مناد یمن  تبکن 

تسا راع  گنن و  شریذپ  زا  رتهب  گرم  ِراّنلا ؛ ِلوخُد  ْنِم  یلْوَأ  ُراْعلا  ِراْعلا َو  ِبوکُر  ْنِم  یلُوَأ  ُتْوَملأ  : » دورس یم  زین  دربن  نادیم  رد 
.(5)« تسا خزود  شتآ  شریذپ  زا  رتهب  راع ، گنن و  نتفریذپ  و 

نایفسوبا و دننام : درک  دازآ  ار  نانآ  هکم ، حتف  زور  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنیوگ  ار  يدارفا  زا  هتسد  نآ  اقلط ، - 1
.هیواعم

ص 127. ج 1 ، اروشاع ، زا  لبق  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  - 2
ص 191. ج 44 ، راونالاراحب ، - 3
ص 192. ج 44 ، راونالاراحب ، - 4
ص 192. ج 44 ، راونالاراحب ، - 5
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بلق شمارآ  نانیمطا و 

بلق شمارآ  نانیمطا و 

هرهچ هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  دش ، یم  رتشیب  نمـشد  رطخ  هک  یماگنه  اروشاع  زور  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
باحصا ینورد  رارسا  زا  هک  ماما  .تسا  مارآ  شلد  دشخرد و  یم  راوگرزب  نآ  تروص  دندید  یم  دندرک و  یم  هاگن  ترـضح  نآ 

تمعن هب  دـیبای و  یم  تاجن  اه  ینارگن  همه  زا  زیمآراـختفا ، گرم  اـب  هک  دیـشابن  نارگن  نادرمدار ! يا  دومرف : ناـنآ  هب  دـش ، هاـگآ 
(1) «. دیروآ یم  ور  نیرب  تشهب  هنادواج و 

، دش یم  رت  تخـس  وا  رب  راک  رت و  کیدزن  شتداهـش  تقو  هب  هچ  ره  هک  منک  یم  بجعت  نیـسح  زا  نم  : » دـیوگ یم  عفان  نب  لاله 
اه سفن  نیرخآ  هاگ ، لتق  رد  هک  یماگنه  یتح  .دوش  یم  رت  کیدزن  لصو  هب  هک  یناـسنا  دـننام  دـیدرگ ؛ یم  هتخورفارب  شا  هرهچ 

(2) «. مدرک شومارف  ار  وا  ندش  هتشک  هک  درک  دوخ  بوذجم  ارم  نانچ  شا  هرهچ  ینشور  دیشک ، یم  ار 

دنیب و یم  ار  يّدام  ناهج  يوس  نآ  وا  اریز  تسا ؛ شیوخ  راگدرورپ  هب  نیسح  يالاو  قشع  تفرعم و  هدنهد  ناشن  اهزارف ، نیا  همه 
زین نمحرلادبع  ْریَُرب و  دـننام  نیـسح ، بتکم  نادرگاش  .درادـن  یـشزرا  وا  يارب  دودـحم  يدام و  ناهج  نیا  ياه  جـنر  اه و  یتخس 
یم مـالعا  راـگدرورپ  رادـید  هظحل  ندیـسر  ارف  ار  نآ  لـیلد  دـندرک و  یم  يداـش  تداهـش ، گرم و  هناتـسآ  رد  هک  دـندوب  نـینچ 

(3) .دنتشاد

ص 297. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
ص 143. ج 3 ، ، 1375 تیب ، لها  تاراشتنا  مق ، یفحص ، دمحمدیس  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  - 2
ص 85. ج 1 ، ، 1380 بدا ، شناد و  تاراشتنا  مق ، هدازاباب ، ربکا  یلع  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  يامیس  - 3
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يرازگ ساپس 

يرازگ ساپس 

نانمشد غیت  رب  رس  قشع و  خلسم  رد  ماگ  نوخ ، هب  قرغ  یندب  اب  تخس ، يرازراک  زا  سپ  اروشاع  رصع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
بل ماگنه ، نآ  رد  وا  .دـش  شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  زاورپ  هدامآ  يراوخ ، ّتلذ و  زا  رود  هب  یگنادرم و  تبالـص و  اـب  دراذـگ و 

دـنلب و یـسب  تتوربج  دـنمزارف ، یـسب  تتلزنم  اهلاراب ! : » دـنک یم  همزمز  نینچ  دـهد و  یم  ناکت  یمارآ  هب  ار  شیوخ  نینوخ  ياـه 
 ... یتسه رت  کیدزن  یسک  ره  زا  تناگدنب ، هب  يزاین و  یب  يدیرفآ ، هچ  نآ  ره  زا  .تسا  رتالاب  ییورین  ره  زا  تتردق 

، وت زج  هک  ناهاوخداد  سردایرف  يا  تسین و  وت  زج  يدوبعم  چـیه  هک  نآ  يا  .متـسه  ابیکـش  وت ، ردـق  اضق و  ربارب  رد  اراـگدرورپ !
(1) !« نایاپ یب  هتسویپ  يا  ناهانپ ! یب  سرداد  يا  مرباص ، تریدقت  مکح و  رب  .مرادن  يرایتخا  بحاص 

تیب و لها  وا و  هب  هک  یگرزب  تبیصم  الب و  دوجو  اب  دنک و  یمن  شومارف  ار  وا  دای  ادخ و  ساپـس  رکـش و  زین  تاظحل  نیا  رد  ماما 
یم انث  دـمح و  ار  شراـگدرورپ  ییاـبیز ، هب  دـهن و  یم  ندرگ  یهلا  ردـق  اـضق و  هب  راوتـسا  مکحم و  نینچ  تسا ، هدیـسر  شناراـی 

.دیوگ

ص 571. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 1
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ادخ هار  رد  زیچ  همه  زا  نتشذگ 

هراشا

ادخ هار  رد  زیچ  همه  زا  نتشذگ 

یلع .دننک  یناشف  ناج  نیـسح  هار  رد  هک  دوب  مشاه  ینب  تبون  نونکا  دـندوب و  هدیـسر  تداهـش  هب  یگمه  باحـصا  اروشاع ، زور 
روشرپ و روالد و  یناوج  وا  .دـش  یم  دربن  هداـمآ  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ياـنعر  ناوج  مالـسلا ، هیلع  ربکا 

نیـسح ماما  هاگن  .دریگب  دربن  نذا  وا  زا  ات  دمآ  ردپ  دزن  .الاو  سب  ینامیا  تشاد و  یتوکلم  ییامیـس  .دوب  دـننامه  یب  ییوج  گنج 
ات دور ، نادیم  هب  ناوج  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  رگا  دید  یم  اریز  دز ؛ هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  دـش و  هتخود  یلع  هب  مالـسلا  هیلع 
اب .دوش  یم  رپرپ  هدز و  نازخ  نافوت ، گنچ  رد  لگ  نوچ  مه  ربمایپ  هیبش  نیا  دوب و  دـهاوخ  نمـشد  نابـسا  ّمس  ریز  رگید  يا  هظحل 

ماـگنه نمؤم  دـیوگ « : یم  هک  تسا  هدـش  راوتـسا  یحو  مـالک  رب  شراـتفگ  رادرک و  همه  تسا و  قطاـن  نآرق  نیـسح ، لاـح ، نیا 
دهد و يرترب  دوخ  هداوناخ  ردارب و  ردپ ، دنزرف ، نز ، موق ، راک ، هناخ ، رب  ار  ادخ  هار  رد  داهج  ربمایپ و  ادخ و  دـیاب  زاین  ترورض و 

(1)« .دباتشب داهج  يوس  هب 

سدـقم فدـه  هار  رد  ار  دوخ  سک  نیرتزیزع  یتـح  دراد  هچ  ره  ماـما  دوـش  یم  بجوـم  هک  تسا  يرکف  داـینب  ماـهلا و  نیا  يرآ ،
.دهد رد  نت  اه  یتخس  اه و  تبیصم  همه  هب  دنک و  ادف  شیوخ 

، مشاه ینب  باحصا و  زا  یسک  رتمک  دروم  رد  نیا  هک  داد  نادیم  هب  نتفر  هزاجا  شدنزرف  هب  گنرد ، یب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 
یقوش اب  هتخیمآ  كاندرد  یترسح  اب  ردپ  درک و  نادیم  گنهآ  دش و  بسا  رب  راوس  یلع  .داد  خُر 

.24 هبوت ، - 1
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! ایادخ : » تفگ درک و  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  رـس  نیـسح  هاگ  نآ  .درک  هقردب  ار  وا  شدنزرف ، يالاب  دق و  ياشامت  زا  ریذپان  فصو 
ار نانیا  عمج  ایادخ ! .مداتسرف  لدروک  مدرم  نیا  يوس  هب  ار  قطنم  راتفگ و  هرهچ و  رد  تربمایپ ؛ هب  سک  نیرت  هیبش  هک  شاب  دهاش 

«. ریگب نانیا  زا  ار  تتاکرب  زاس و  هدنکارپ  دندیشک ، ریشمش  ام  يور  هب  سپس  دندرک  توعد  دوخ  يوس  هب  ارم  هک 

هرارـش رد  دربن  یلو  دنکفا ، كاخ  هب  ار  نانمـشد  زا  یهورگ  دیگنج و  فرگـش  یتردق  يروشحلـس و  اب  دربن ، هنحـص  رد  ربکا  یلع 
.درک هتسخ  هنشت و  تّدش  هب  ار  وا  البرک ، باتفآ  نازوس 

، دمآ اه  همیخ  تمس  هب  وا  .دنک  دربن  هزرابم و  رتهب  رت و  شیب  ات  تشگرب  هاگ  همیخ  هب  بآ  يا  هعرج  ندیشون  يارب  لیلد ، نیمه  هب 
همه نیا  زا  هک  نمـشد  ماجنارـس ، .تخادرپ  راکیپ  هب  تفاتـش و  هاگ  مزر  هب  لاـح  ناـمه  اـب  هراـبود  یلع  ...دوبن  همیخ  رد  یبآ  یلو 

دندروآرد و ياپ  زا  ار  ربکا  یلع  یپ ، رد  یپ  ياه  تبرض  اب  دروآ و  شروی  وا  رب  وس  ره  زا  دوب ، هدش  هدنامرد  وا  تماهـش  تردق و 
.دندنکفا نیمز  رب 

یلع شا  هشوگ  رگج  يوس  هب  باتـش  اب  هک  تسا  نیـسح  نیا  لاح  .دتفا  یم  كاخ  رب  دیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  يا  هراتـس  ییوگ 
، دوش یمن  مارآ  شلد  نوچ  .دریگ  یم  نماد  هب  دراد و  یم  رب  كاخ  يور  زا  ار  وا  رـس  .دنیـشن  یم  شدـنزرف  رکیپ  راـنک  دود و  یم 
، ام زا  ار  ینابرق  نیا  ایادخ ! : » دیامرف یم  دنک و  یم  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ور  سپـس  .دراذگ  یم  شرـسپ  ياه  هنوگ  رب  ار  شتروص 

رد
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، تسا راشرـس  فده  هار  رد  یتشذگدوخ  زا  هک  وا  گرزب  هیحور  دنا و  هدینـش  ناگمه  ار  ياسر  يادـص  نیا   (1) «. ریذپب مالسا  هار 
.تسا هدرب  ورف  تریح  هب  ار  رشب 

مالسلا هیلع  یلع  هب  قشع 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  متفگ : دیـسرپ : نم  مان  زا  وا  .مدرک  دروخرب  مَکَح  نب  ناورم  هب  يزور  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
یم تردـپ  یلع !؟ یلع ، تفگ : یتحاراـن  يور  زا  ناورم  .نیـسحلا  نـب  یلع  مـتفگ : تـسیچ ؟ تردارب  ماـن  دیـسرپ : .متـسه  مالـسلا 

ناورم نخـس  زا  مردپ  .مدرک  نایب  وا  يارب  ناورم ، اب  ار  مرادید  متفر ، مردپ  دزن  هک  یماگنه  دمانب !؟ یلع  ار  شنادنزرف  همه  دهاوخ 
ار اه  نآ  همه  مان  متشاد  تسود  انثتسا  نودب  متشاد ، رسپ  دص  نم ، رگا  ناورم !)  ) مشچ دوبک  نز  رسپ  رب  ياو  تفگ : دش و  تحاران 

(2) «. مراذگب یلع 

، تسین ردپ  هب  رسپ  یفطاع  هقالع  يداع و  نتشاد  تسود  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هقالع  قشع و  تدش  نیا 
ندینش اب  تسا و  روانهپ  ناهج  نیا  زا  هطقن  ره  رد  نایعیش  ییاسانش  زمر  یلع ، مان  .تسا  نایعیـش  ربهر  الوم و  هب  هقالع  قشع و  هکلب 

، اه تلیضف  همه  هراصع  ینعی  یلع ؛ اریز  دوش ؛ یم  یعادت  دارفا  نهذ  رد  هرابکی  هب  اه ، تلیضف  اه و  یبوخ  همه  مان ، نیا 

ص 330. ج 1 ، ، 1375 رورس ، تاراشتنا  مق ، درفنم ، يرظن  یلع  البرک ، هصق  - 1
ص 46. ج 3 ، ، 1380 يوضرسدق ، ناتسآ  تاراشتنا  يدزی ، يریاح  نسحدمحم  هعیش ، ناماما  یناگدنز  زا  ییاه  ناتساد  - 2
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.اه یکاپ  اه و  لامک  اه ، ییابیز 

تبیصم ربارب  رد  ربص 

تبیصم ربارب  رد  ربص 

، نادیم نیا  نامرهق  نیسح ، دوب و  هتـشگ  یهت  نیـسح  يافواب  باحـصا  رگید  مشاه و  ینب  ناروآ  مزر  زا  دربن  نادیم  اروشاع ، رـصع 
ار هتفخ  ياه  نادجو  ّتیناسنا و  نآ ، نینط  ات  داد  یم  رس  ینُرُْصنَی » ِرصان  ْنِم  ْلَه   » دایرف خیرات ، هاپس  نیرت  هایـس  ربارب  رد  اهنت  هّکی و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  دروآ ؟ يور  ادخ  هب  هک  تسه  یهاوخداد  بلط و  قح  ایآ  : » دنک رادیب 

.»؟ دباتشب ام  يرای  هب  ادخ ، رطاخ  هب  هک  تسه  یسردایرف  ایآ  دنک ؟ عافد  ملسو 

توکس زج  یلو  دنونـش ، یم  ار  شیادن  دننیب و  یم  ار  تقیقح  دنا ! هدش  خسم  ییوگ  هک  تیرـشب  طاطحنا  طوقـس و  نیا  زا  اتفگش 
.دنونش یم  هن  دننیب و  یم  هن  هک  تسا  هتسشن  یهایس  ناشیاه ، لد  رب  ردق  نآ  يرآ ، .دنرادن  یخساپ 

اه همیخ  زا  ناگمه  .دـنک  عادو  شتیب ، لها  اب  ات  تشگرب  هاگ  همیخ  هب  دینـش ، یفنم  خـساپ  شتوعد ، نیرخآ  رد  ماـما  هک  یماـگنه 
.دوب دیشروخ  اب  ناشرادید  نیرخآ  نیا  اریز  دندرک ؛ دنلب  هیرگ  نویش و  يادص  دندز و  هقلح  ماما  رود  دندیود و  نوریب 

كدوک تسـشن و  اه  همیخ  ولج  ترـضح  دـندروآ ، ار  وا  هک  یماگنه  .دـنک  عادو  مه  وا  اب  اـت  دـیبلط  ار  شراوخریـش  دـنزرف  ماـما ،
نیـسپاو نیا  رد  تساوخ  یم  ماما  .تفرگ  نماد  هب  دوب ، هدش  بات  یب  البرک ، نازوس  يامرگ  رد  شطع  تدـش  زا  هک  ار  شلاسدرخ 

يوس زا  هاگان  هک  دریگرب  هسوب  وا  زا  اه ، هظحل 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  www.Ghaemiyeh.comناناوجون و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:31

يریت دش ، یمن  تفای  نانآ  رد  یگنادرم  ّتیناسنا و  چـیه  دوب و  هدـنکفا  هیاس  نآ  رب  يوما  گنهرف  يدـیزی و  حور  هک  نمـشد  هاپس 
.داد هسوب  ار  كدوک  كزان  يولگ  ردپ ، زا  شیپ  دولآرهز 

نادجو لقع و  دندرک و  تبث  دوخ  مان  هب  ار  خیرات  تاحفـص  نیرت  هایـس  نایوما ، یتسار ، هب  .تیانج  تواسق و  همه  نیا  زا  ربکا  هّللا 
هب ار  وا  یمحر ، یب  جوا  رد  هنوگ  نیا  هک  دراد  گـنج  رـس  یـسک  هچ  اـب  كدوـک  نیا  رخآ  .تسا  ناریح  ناـنآ  یناداـن  همه  نیا  زا 
هب تفرگرب و  ار  شیوخ  كدوک  يولگ  نوخ  زا  یتـشم  تشاد ، شوغآ  رد  ار  شدـنزرف  ناـنچ  مه  هک  ماـما  دـنناسر ؟ یم  تداـهش 
یم وت  هک  تسا  نیا  دزاس ، یم  ناسآ  نم  رب  ار  اه  تبیـصم  نیا  هچ  نآ  نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا  : » دومرف دیـشاپ و  نامـسآ  تمس 

(1) «. ینیب

يدرد مه  يرای و 

يدرد مه  يرای و 

تسد هب  ير  زرم  رد  ترسپ  دیسر  ربخ  وا  هب  اروشاع  بش  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  یکی  یمرضخ  رشب  نبدمحم 
هک مرادن  تسود  .مروآ  یم  باسح  هب  ادخ  هار  رد  ار  مرـسپ  مدوخ و  : » تفگ ربخ  نیا  ندینـش  اب  دمحم  .تسا  هدـش  ریـسا  نانمـشد 

ار وت  ادـخ  : » تفگ دینـش ، ار  وا  نخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  .مناـمب » یقاـب  وا  زا  سپ  نم  دـشاب و  اـنگنت  رد  مرـسپ 
شالت تدنزرف  يزاسدازآ  يارب  ورب  نونکا  .یتسه  دازآ  متشادرب ؛ وت  زا  ار  متعیب  دنک ، تمحر 

ص 424. ج 1 ، چ 1 ، 1412 ق ، نامعنلا ، هسسوم  توریب ، يریاح ، يدهم  دمحم  خیش  نیطبسلا ، یلاعم  - 1
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ادج امـش  زا  رگا  دنروخب ، هدـنز  دـنردب و  ارم  ناگدـنرد  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روالد  افواب و  رای  رـشب ، نبدـمحم  .نک »
« .موش رود  دیتسه ، نمشد  هاپس  همه  نیا  ربارب  رد  اهنت  هک  امش  زا  مدرگ و 

ینامی سابل  جنپ  دید ، شدنزرف  ندرک  دازآ  يارب  نتفر  زا  ار  دـمحم  يراددوخ  هک  نآ  زا  سپ  يراکادـف  ینابرهم و  رهظم  نآ  ماما ،
دربب و راّفک  دزن  هیدـه  ناونع  هب  ار  اه  نآ  ات  هدـب  ترگید  دـنزرف  هب  ار  اه  نیا  : » دومرف داد و  وا  هب  دوب ، رانید  رازه  اه  نآ  تمیق  هک 

(1) «. دنادرگ دازآ  ار  تدنزرف 

ربارب رد  دناوت  یم  یـسک  رتمک  هک  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  یّتح  هک  دوب  ماما  يافواب  نارای  يراکادف  راثیا و  زا  یکچوک  هولج  نیا 
.تشاذگن اهنت  ار  ماما  دریگن ، رارق  ریثأت  تحت  يردپ  فطاوع  تاساسحا و 

باحـصا مـالک  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دروـخ  یم  مشچ  هب  يراکادـف  هنوـگ  نیا  زا  یناوارف  ياـه  هنوـمن  اروشاـع ، هثداـح  رد 
مهاوخن ادج  وت  زا  زگره  : » تفگ ماما  هب  هجسوع  نب  ملسم  هک  اج  نآ  درک ؛ هراشا  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يافواب 

رگید نانخس   (2) «. مسرب تداهـش  هب  وت  هارمه  ات  مگنج  یم  گنـس  اب  مشاب ، هتـشادن  یحالـس  نانآ ، اب  گنج  يارب  رگا  یتح  .دـش 
.تسا نانآ  يراکادف  يرگراثیا و  زا  يراگدنام  نشور و  ياه  هولج  زین  عفان  ریهز و  بیبح ، نوچ  مه  باحصا 

ص 601. ج 1 ، 1404 ق ، تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، نیما ، نسحمدیس  هعیشلا ، نایعا  - 1
ص 198. ج 3 ، ، 1375 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، فنخم ، یبأ  فطلا ، هعقو  - 2
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نآرق زامن و 

هراشا

نآرق زامن و 

يوس هب  نایرکـشل  درک و  رداص  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـه  همیخ  هب  هلمح  ناـمرف  دعـسرمع ، هک  دوب  مرحم  مهن  زور  رـصع 
ار شنامشچ  یکبـس  باوخ  هداد و  هیکت  دوخ  ریـشمش  هب  همیخ  نوریب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دندرک  تکرح  ماما  ياهرداچ 

دزن باتـش  اب  دـید ، ار  نانآ  شوج  بنج و  دینـش و  ار  دعـسرمع  رکـشل  يوهایه  هک  یماـگنه  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  .دوب  هتفرگ 
«. دنوش یم  کیدزن  ام  ياه  همیخ  هب  نونکا  تسا و  هدرک  هلمح  نمشد  منک  یم  نامگ  ردارب ! يا  : » درک ضرع  دمآ و  ردارب 

نک و تاقالم  موق  نیا  اـب  وش و  راوس  شیوخ  بکرم  رب  تناـبرق ، هب  مناـج  ردارب ! : » دومرف مالـسلا  هیلع  ساـبع  هب  باـطخ  ترـضح 
هک دعـسرمع  هاپـس  ربارب  رد  نیــسح ، باحــصا  زا  یهورگ  هارمه  هـب  مالــسلا  هـیلع  ساـبع  سرپـب .» وهاـیه  نـیا  زا  ار  ناـنآ  هزیگنا 

نامرف دایز  نبا  يوس  زا  : » تفگ دعسرمع  .دیسرپ  ناشراک  نیا  هزیگنا  زا  تفرگ و  رارق  دندوب ، هدرک  زیت  گنج  يارب  ار  ناشریشمش 
«. دیهد نت  گنج  هب  ای  دینک  تعیب  دیاب  ای  نونکا  مه  امش  هک  تسا  هدیسر 

درگزاب و نانآ  يوس  هب  مردارب ! : » دومرف ماما  .درک  ضرع  ماما  هب  ار  نانآ  خـساپ  تشگزاـب و  شردارب  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ساـبع 
ناـمراگدرورپ اـب  تاـجانم  رافغتـسا و  زاـمن و  هب  ار  بشما  اـت  نک  لوکوم  ادرف  هب  ار  گـنج  ریگب و  تلهم  ار  بشما  یتـسناوت ، رگا 

سابع مزرو .» یم  قشع  نآ  هب  مراد و  تسود  ار  وا  اب  زاین  زار و  رافغتـسا و  ندناوخ و  نآرق  زامن و  نم  هک  دناد  یم  ادـخ  .میزادرپب 
دعسرمع هاپس  ناهدنامرف  نایم  رد  داهنشیپ  نیا  .دناسر  نانآ  هب  ار  ماما  نخس  تشگزاب و  نمشد  هاپـس  بناج  هب  هرابود  مالـسلا  هیلع 

نانخس زا  سپ  دش و  حرطم 
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.دنهد تلهم  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  بش  نآ  هک  دش  رارق  ضیقن ، دض و 

رد : » دـیوگ یم  يوار  هک  نانچ  .دـنتخادرپ  تاجانم  نآرق و  توالت  اعد و  زامن و  هب  شنارای  باحـصا و  هارمه  هب  بش  نآ  رد  ماـما 
يراز هلان و  حبص  ات  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  .دروخ  یم  مشچ  هب  يا  هداعلا  قوف  طاشن  بیجع و  شوج  بنج و  بش ، نآ 

لاحرد یضعب  دندوب و  عوکر  لاح  رد  يا  هّدع  .دش  یم  هدینـش  لسع  روبنز  لاب  ياوآ  نوچ  مه  ناشیاه  همزمز  دندرک و  تاجانم  و 
(1) «. دندرک یم  تاجانم  شیاین و  شیوخ ، دوبعم  اب  هتسشن  يدادعت  هداتسیا و  یعمج  هدجس و 

ماما ياه  همیخ  هب  ناشرذگ  دعـسرمع ، هاپـس  زا  يا  هّدـع  هک  یماگنه  بش ، نامه  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هریـس  دوب  نینچ 
(2) .دنتسویپ ماما  هب  زین  نانآ  دندید ، تدابع  تاجانم و  رد  قرغ  نینچ  ار  نانآ  داتفا و  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح 

زامن نیرخآ 

ای : » درک ضرع  ماـما  تمدـخ  يدـئاص  هماـمثوبا  ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باحـصا  زا  یکی  هک  دوب  اروشاـع  رهظ  کـیدزن 
هب ترضح  میناوخب .» تعامج  زامن  امش  اب  یگدنز ، رد  راب  نیرخآ  يارب  دهاوخ  یم  ناملد  ام  تسا و  هدیسر  زامن  تقو  هّللادبعابا ! 

.تسا هدش  زامن  تقو  هک  درک  قیدصت  تسیرگن و  وا 

ص 57. ج 1 ، ، 1375 یهلا ، راونا  تاراشتنا  مق ، سوواط ، نبدیس  فوهل ، - 1
ص 394. ج 44 ، راونالاراحب ، - 2
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«. دهد رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يدرک ، يروآدای  ار  زامن  : » دومرف همامثوبا  هب  باطخ  سپس 

اب نتفگ  نخـس  هب  نارای  هارمه  هب  دش و  زامن  هدامآ  ریـشمش ، هزین و  ریت و  همه  نآ  نایم  دربن و  راد  ریگرد و  گنج و  نادیم  رد  ماما 
تیعضو کی  نیسح  عضو  یتّیعضو !؟ هچ  رد  يزامن و  هچ  یلو  دوب ، نیسح  زامن  نیرخآ  نیا  يرآ ، .تشگ  مرگرـس  شیوخ  دوبعم 

زا يا  هدـع  نمـشد  هدوبن و  ناما  رد  نانآ  هنادرمناوجان  هلمح  زا  دـندوبن ، رود  نادـنچ  نمـشد  زا  هک  شناراـی  وا و  اریز  دوب ؛ صاـخ 
(1) .دیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  نانآ  زا  یضعب  درک و  هزین  ریت و  جامآ  دندوب ، هدش  رپس  ناشیا  لباقم  رد  هک  ار  ترضح  باحصا 

یم زامن  هماقا  نید و  ظـفح  يارب  وا  هک  دـنامهفب  ناـگمه  هب  اـت  دتـسیا  یم  زاـمن  هب  تقو  لوا  رد  طیارـش ، نیرت  تخـس  رد  نیـسح 
ایآ دوب ؟ هتفرگ  تروص  ادخ  رگید  ماکحا  زامن و  يارب  زج  نیـسح  مایق  رگم  .ندرک  تموکح  ندیـسر و  تردق  هب  يارب  هن  دـگنج ،

اب ار  يرـشب  خیرات  تاحفـص  دـنتخاس و  نیگنر  ناشنوخ  اب  ار  البرک  كاخ  یهلا ، ماکحا  ندـنام  هدـنز  يارب  نانآ  هک  تسا  نیا  زج 
كولس هریس و  هب  ردقچ  میـسرپب  دوخ  زا  هک  تساجب  .نیـسح  ناوریپ  رادرک  نیا  ینیـسح و  كولـس  نیا  کنیا  دنتـسارآ ؟ ناشراثیا 

.میتسه کیدزن  نیسح 

ص 229. فطلا ، هعقو  - 1
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ایند هب  یتبغر  یب 

ایند هب  یتبغر  یب 

يا هناخ  درک : ضرع  تفر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  نامتخاس  نایاپ  زا  سپ  .تخاس  دوخ  يارب  یّللجم  رایـسب  هناخ  یـصخش 
.دندرک تکرح  شا  هناخ  يوس  هب  درم  نآ  اب  زین  ماما  .دینک  اعد  میارب  دـیوش و  هناخ  نآ  دراو  امـش  مراد  تسود  نونکا  ما و  هتخاس 

، یلصا لزنم   ) تدوخ هناخ  دومرف : درک و  هناخ  نآ  فارطا  هب  یهاگن  فسأت  بجعت و  اب  دش ، گرزب  يانب  نآ  دراو  نوچ  ترـضح 
مدرم دزن  ار  دوخ  راک  نیا  اب  دـنچره  .تسا  یناـف  هک  يا  هتخادرپ  يرگید  هناـخ  یناداـبآ  هب  يا و  هتخاـس  ناریو  ار  تترخآ ) يارس 

وت يوش و  یم  هدرمش  کچوک  تسَپ و  نامـسآ ، لها  دزن  نادب  یلو  دننک ، هاگن  یگرزب  هب  ار  وت  نانآ ، ات  يا  هتـشاد  گرزب  زیزع و 
(1)« .دنراد یم  نمشد  ار 

رتمک هعماج  رد  یتاقبط  هلـصاف  ات  دـننک  کمک  هعماج  تعاـضب  یب  مورحم و  تاـقبط  هب  یکدـنا  هک  نآ  ياـج  هب  دـنم  تورث  دارفا 
رظن رد  ات  دـننک  یم  ییاـمندوخ  رت  شیب  تـالمجت ، نتـشاد  اـب  دـنیازفا و  یم  ناـش  یهاـفر  تاـناکما  تورث و  رب  زور  هب  زور  دوش ،

.دوب دنهاوخ  کچوک  راوخ و  نامسآ ، لها  دزن  دارفا  هنوگ  نیا  ماما ، نخس  رب  انب  .دنیآ  باسح  هب  زیزع  گرزب و  نارگید ،

ناردارب و ناناوج و  دوخ و  ناج  زا  ترـضح  نآ  تشذـگ  يراکادـف و  نامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لـماک  دـهز  هناـشن  نیرتهب 
لام و ایند و  رگا  .دوب  شباحصا 

ص 69. ج 3 ، ، 1377 يدازآ ، تاراشتنا  نارهت ، يرافغ ، نسحم  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هریس  - 1
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هعطق ینعی  دنک ؛ تماقتسا  يرادیاپ و  هنوگ  نیا  ادخ  نید  يرای  قح و  هار  رد  دناوت  یمن  دشابن ، شزرا  یب  یسک  رظن  رد  نآ  تمعن 
رهم و رپ  لد  اه ، هچب  نانز و  نویش  هیرگ و  دونـشب و  شطع  تدش  زا  ار  شناکدوک  هلان  يادص  دنیبب ، ار  شنازیزع  ندب  ندش  هعطق 
رد شمرن  یتسس و  نیرت  کچوک  دنامب و  یقاب  اجرباپ  مکحم و  تقیقح ، قح و  هار  رد  نانچ  مه  یلو  دروآ ، درد  هب  ار  وا  تفوطع 

.تسا نیمه  یعقاو  دهز  هک  یتسار  هب  .دهدن  ناشن  دوخ  زا  لطاب  ربارب 

يدرم ناوج 

هراشا

يدرم ناوج 

دنرادرب و یناوارف  بآ  داد  روتسد  دوخ  باحصا  هب  تشذگ و  فارشا  نیمزرس  زا  هفوک ، هب  دوخ  ریسم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
مان هب  يدـعب  هاگ  لزنم  رد  .دـندرک  تکرح  دنتـشادرب و  يدایز  بآ  ماما ، روتـسد  هب  زین  نیـسح  نارای  .دـننک  رپ  ار  اـه  کـشم  همه 

يامرگ نآ  رد  .دنربب  دایز  نبا  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـندوب  رومأم  هک  دـندروخرب  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  هاپـس  هب  مسحوذ ،
.دوب دنلب  دندوب ، هدش  هنشت  تخس  هک  ّرح  نازابرس  شطعلا  دایرف  دیدش ،

بکرم اه و  بسا  هکلب  نمشد ، نایهاپس  اهنت  هن  ات  داد  روتسد  شیوخ  نارای  هب  ّتیناسنا ، يدرم و  ناوج  نادیم  زات  هّکی  نآ  نیـسح ،
اب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مدوب  ّرح  هاپـس  زا  رفن  نیرخآ  نم  دـیوگ : یم  یمراحم  ناعط  نب  یلع  .دـننک  باریـس  زین  ار  ناـشیاه 
ات دنادرگرب  بقع  هب  ار  کشم  هبل  ترضح  نآ  دوب ، دایز  کشم  هناهد  زا  بآ  راشف  نوچ  .درک  باریس  ار  مبـسا  نم و  دوخ ، تسد 

راشف
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(1) .مروخب بآ  یتحار  هب  نم  دوش و  مک  بآ 

دربن نادیم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدرم  ناوج 

زین شنامـشچ  رون  هدش و  هتـشک  یگمه  شنارای  اریز  دوب ؛ روای  نودب  اهنت و  تفر ، دربن  نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه 
نیا اب  .تسین  يراظتنا  ماقتنا ، راتـشک و  زج  هدینـش ، مانـشد  ماک و  هنـشت  هدیـشک ، تبیـصم  هدید ، جنر  يریلد  زا  .دـندوب  هتخاب  ناج 

تیناسنا درک و  یم  یناشفا  وترپ  تفوطع ، رس  زا  دیـشروخ  نوچ  مه  هکلب  دوبن ، ماقتنا  درم  تشادن و  لد  رد  يا  هدقع  نیـسح  لاح ،
.دز یم  جوم  شدوجو  رد  يدرم  ناوج  و 

دش و عطق  میمت  ياپ  هک  تشذگن  يزیچ  .دش  زاغآ  یگنج  نیـسح  وا و  نایم  دمآ و  نادیم  هب  نایدیزی  هاپـس  زا  میمت  ماگنه ، نیا  رد 
یکمک هچ  نم  تفگ : دوب ، هداتـسیا  وا  رانک  هک  نیـسح  .دوب  هدش  دنلب  شدایرف  تشادن و  تکرح  ناوت  رگید  داتفا و  نیمز  يور  رب 

دندمآ و اه  نآ  درک و  ادن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـنربب  ارم  دـنیایب  هک  نک  ادـن  ارم  موق  داد : خـساپ  میمت  منکب ؟ وت  هب  مناوت  یم 
ره دنهد و  یمن  نمشد  هب  یتلهم  نیرت  کچوک  یتعاس ، نانچ  رد  گنج  نانامرهق  تفگ  دیاب  .دندرب  نمشد  هاپس  تمـس  هب  ار  میمت 

، يراب دنیازفایب ، ناگتـشک  رامـش  رب  دننک و  زاب  ار  دوخ  ياه  هدـقع  دـنریگب و  ماقتنا  ات  دنتـسرف  یم  یتسین  راید  هب  ار  يو  رتدوز  هچ 
چیه دوب ، گنج  نادیم  نامرهق  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ص 65. مالسلا ج 1 ، هیلع  نیسح  ماما  يامیس  - 1
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(1) .تشذگ رد  شنوخ  زا  درک و  دازآ  ار  شنمشد  دوخ ، وا  .دریگ  ماقتنا  ات  تشادن  لد  رد  يا  هدقع 

ادخ زا  فوخ 

ادخ زا  فوخ 

نوگرگد شکرابم  راسخر  گنر  لاعتم ، دـنوادخ  سرت  زا  دریگب ، وضو  زامن ، يارب  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگره 
تمایق زور  : » دومرف یم  دش ، یم  هدیـسرپ  ادخ  زا  سرت  فوخ و  هرابرد  ناشیا  زا  هک  یماگنه  .دیزرل  یم  تخـس  شندـب  دـش و  یم 

رد رطاخ  شمارآ  : » دومرف نینچ  مه  ناـشیا   (2)« .دشاب هتـشاد  فوخ  دـنوادخ  زا  ایند  رد  هک  نآ  رگم  دوب ، دـهاوخن  ناما  رد  یـسک 
(3) «. دننک یگدنز  ادخ  تیشخ  فوخ و  اب  ایند  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  ادخ  هاگشیپ 

صالخا

صالخا

لـمع و ّتین ، رد  صـالخا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياروشاـع  زا  يرگید  ماـیپ  صـالخا ،»  » ياـهب نارگ  باـیمک و  رهوگ 
: دومرف يا  هبطخ  رد  هنیدم  زا  جورخ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنز  یم  جوم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  رد  تکراشم ،

رس هب  عازن  زگره  دوب ، ام  زا  هچ  نآ  یناد  یم  وت  ایادخ ! »

ص 81. ج 3 ، ، 1379 تاغیلبت ، نامزاس  تاراشتنا  مق ، ردص ، اضردیس  نادیهش ، ياوشیپ  - 1
ص 82. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 2

ص 192. ج 44 ، راونالاراحب ، - 3
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متـس هعماج ، حالـصا  اب  مینک و  راکـشآ  ار  بتکم  نید و  ياـه  هناـشن  میهاوخ  یم  هکلب  تسین ، نتفر  اـیند  يـالاک  لاـبند  تردـق و 
(1) «. مینک ارجا  ار  وت  ننس  ضیارف و  مینادرگ و  نمیا  ار  ناگدید 

هب زج  راک  نیا  اب  مورب و  ادخ  رادید  هب  ات  منک  یم  داهج  منز و  یم  غیت  امش  هار  رد  مریشمش  اب  نم  : » دیوگ یم  بیبش  یبا  نب  سباع 
هیاس رد  هک  دـندوب ، هنوگ  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  رگید   (2)« .مهاوخ یمن  يزیچ  ما و  هتخودـن  مشچ  یهلا ، شاداـپ 

نآ هبذاج  هولج و  رب  زور  هب  زور  هکلب  دـشن ، شومارف  هنهک و  اهنت  هن  نامز ، تشذـگ  اب  نیـسح ، ياروشاع  تضهن  ناـنآ ، صـالخا 
 : تشگ هدوزفا 

(46 أبس : ( ؛ يداُرف ینثَم َو  ِهِّلل  اُوموُقَت  ْنَا  ٍهَدِحاِوب  ْمُکُظِعَا  امَّنِا  ُْلق 

« .دینک مایق  ادخ  يارب  ییاهنت  هب  ای  یعمج ]  ] ات ود  ات  ود  هک  نیا  منک ، یم  هظعوم  زیچ  کی  هب  ار  امش  انامه  وگب 

ص 239. 1404 ق ، یمالسا ، رشن  هسسؤم  مق ، یناّرح ، هبعش  نبا  لوقعلا ، فحت  - 1
ص 100. ج 3 ، فطلا ، هعقو  - 2
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یگداوناخ  قالخا  : مود شخب 

هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یگداوناخ  قالخا  : مود شخب 

اه لصف  ریز 

هداوناخ قالخا و 

نادنزرف اب  ینابرهم 

هداوناخ اب  ینابرهم 

ایح بجح و  ندرک  هنیداهن 

يراگتساوخ مسارم 

ناشیوخ قح  رد  يزوسلد 

ردارب هب  مارتحا 

ناگدنامزاب يارب  ّتیصو 

هداوناخ قالخا و 

هداوناخ قالخا و 

راوتسا اه  هیاپ  نیا  رب  هداوناخ  نوناک  نوچ  تسا ؛ تشذگ  يرادافو و  تبحم ، شمارآ ، نوچ  یمیهافم  روآدای  هشیمه  هداوناخ  هژاو 
: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  هک  تسا  دنمشزرا  ردق  نآ  هناخ  لها  هب  یشخب  فطل  يزرورهم و  .تسا  هدش 

(1) یلهَِأب مکُفَطلا  انأ  ِِهلهَِأب و  مهُفَْطلَأ  اقلُخ و  مُهنسحَأ  انامیا  ِساّنلا  ُنَسْحَأ 

اب امـش  نیرت  نابرهم  نم ، تسا و  شا  هداوناخ  اب  نانآ  نیرت  نابرهم  نانآ و  نیرت  قالخا  شوخ  یناـمیا ، رظن  زا  مدرم  نیرت  هتـسیاش 
.متسه ما  هداوناخ 

لها و ییامنهار  داشرا و  هداوناخ و  ياه  ناینب  زا  يرادـساپ  رد  تسا ، لوؤسم  دوخ  سفن  بیذـهت  ربارب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ناـسنا 
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: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دراد  ینیگنس  هفیظو  زین  لایع 

ص 507. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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(1) هراجحلا سانلا و  اهدوق  اران و  مکیلها  مکسفنا و  اوق  اونمآ  نیّذلا  اهیا  ای 

.دینک ظفح  تساه ، گنس  مدرم و  نآ ، تخوس  هک  یشتآ  زا  ار  نات  هداوناخ  دوخ و  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

هک تسا  قالخا  زا  يرگید  هصرع  زین  نادـنزرف  رـسمه و  رهاوخ ، ردارب و  رداـم ، ردـپ و  اـب  وکین  ترـشاعم  هداوناـخ و  زا  يرادـساپ 
هار نیرت  ناسآ  نیرتهب و  زین  لماک  يوگلا  زا  يوریپ  هنیمز ، نیا  رد  .دنریگب  ارف  ار  نآ  هداوناخ  هب  ندیشخب  یمرگ  يارب  دیاب  ناگمه 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  یگداوناخ  یگدـنز  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  تسا  مزـال  ببـس  نیدـب  .دوش  یم  دادـملق 
.مینک هراشا 

نادنزرف اب  ینابرهم 

نادنزرف اب  ینابرهم 

ماما .دش  دراو  نیسحلا  نب  یلع  هک  متفگ  یم  نخس  وا  اب  مدوب و  هتسشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  : » دیوگ یم  باحـصا  زا  یکی 
شا هنیس  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  نیسح  دمآ ، کیدزن  دش و  ردپ  هجوتم  كدوک  نآ  نوچ  .دز  ادص  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیـسح 

(2) «. ییوبشوخ ابیز و  ردق  هچ  داب ، وت  يادف  مردپ  : » تفگ دز و  هسوب  ار  شیابیز  دنزرف  نامشچ  ود  نایم  سپس  .دینابسچ 

هچ نآ  نایم  نیا  رد  .تسا  هداهن  تعیدو  هب  ردام  ردپ و  لد  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یفطاع  ینورد و  يرما  نادـنزرف  هب  تبحم 
راثآ تسا و  مهم 

.61 میرحت ، - 1
ص 67. ج 1 ، راونالاراحب ، - 2
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تیبرت هنیمز  دنناوت  یم  نآ ، وترپ  رد  ردام  ردپ و  دـیآ و  یم  رامـش  هب  يرایتخا  يرما  هک  تسا  تبحم  نآ  زاربا  دراد ، یپ  رد  یتیبرت 
.دنروآ مهارف  ار  حیحص 

زاربا تبحم  دـبای و  یهاگآ  نآ  زا  تبحم ، زا  رادروخرب  درف  هک  دوب  دـهاوخ  راذـگریثأت  هدـنزاس و  یناـمز  تبحم  هک  تسناد  دـیاب 
.دنک یم  لمع  هنوگ  نیا  یتیبرت  هنومن  يوگلا  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هچ  نانچ  دوش ؛

هداوناخ اب  ینابرهم 

هداوناخ اب  ینابرهم 

: دسیون یم  داّقع  .درک  یم  ترـشاعم  ینابرهم  تبحم و  بدا و  تیاهن  رد  شیوخ  نادـنزرف  نارـسمه و  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نیرتهب شنارـسمه  هب  تبـسن  زین  تشاد و  ار  قیالع  نیرت  مکحم  شیوخ ، نادـنزرف  هب  هک  دوب  یناـسک  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  »

: تفگ یم  نینچ  هْنیَکُس  شنابز  نیریش  رتخد  بابر و  شیافواب ، رسمه  هرابرد  ماما  تسا  هدش  هتفگ  .دوب  اراد  ار  فطاوع 

اراد ُّبِحَُأل  ینَّنإیرْمََعل 

ُبابُرلا ُهْنیَکُسلا و  اِهب  ُّلَُحت 

یلام َّلُج  ُلُذبَأ  اُهُّبِحُأ َو 

ٌباتِع يدنع  یِمئِالل  ینَْتَیل  َو 

رد ار  ملام  مراد و  یم  تسود  ار  ود  نیا  نم  دنک  ینابزیم  ار  بابر  هنیکـس و  هک  مراد  یم  تسود  ار  يا  هناخ  دنگوس ، دوخ  ناج  هب 
مهد و یم  نانآ  هار 
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(1) «. دنک تمالم  یتسود  هقالع و  نیا  رب  ارم  دناوت  یمن  یسک 

.دنک یم  يریگولج  نآ  یـشاپورف  لزلزت و  زا  دنادرگ و  یم  راوتـسا  مکحم و  ار  هداوناخ  يانب  هک  تسا  تیمیمـص  یتسود و  نیمه 
.مینیب یم  شتداهش  زا  سپ  ترضح  نآ  رسمه  راتفر  رد  ار  شرسمه  اب  ماما  سنا  يرادافو و  نیا  هرمث 

ماقم الاو  رهوش  تداهش  راب  دشن و  ادج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  مد ، نیـسپاو  ات  هک  دوب  نیـسح  يافواب  نارـسمه  زا  یکی  بابر ،
، تدم نیا  مامت  رد  دوب و  هدنز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  سپ  لاس  کی  زا  شیب  بابر  .دیناسر  لزنم  هب  دیـشک و  شود  رب  ار  دوخ 

(2) .داد ناج  نیسح  مغ  رد  هک  نیا  ات  درکن  زیهرپ  امرس  امرگ و  زا  تفرن و  یفقس  ریز  تسشن ؛ رهوش  گوس  هب 

ایح بجح و  ندرک  هنیداهن 

ایح بجح و  ندرک  هنیداهن 

ساّسح تلاسر  يادا  میظع و  هسامح  رد  تکراشم  رب  نوزفا  نانیا  .دنتسه  فافع  باجح و  يوگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادناخ 
.دندش ناگمه  هوُسا  دندرک و  تاعارم  ار  فافع  تناتم و  یعامتجا ، ریطخ  و 

نارسمه نارتخد و  موثلک و  ما  بنیز و  شرهاوخ ، هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ص 172. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  تمظع  زا  ییوترپ  - 1
ص 63. ج 1 ، نادیهش ، ياوشیپ  - 2
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(1)« .دییوگن هدیهوکن  اوران و  نانخس  دیشارخن و  تروص  دینزن ، كاچ  نابیرگ  موش ، هتشک  نم  رگا  : » درک شرافس  نینچ  دوخ 

ما .دوش  ظفح  هراومه  ربمایپ  تیب  لها  باجح  فافع و  میرح  اـت  دـندوب  بقارم  دنتـشاد و  رظن  رد  مه  ماـما  نارهاوخ  ار  هلأـسم  نیا 
مه .دشاب  هتشاد  يرتمک  هدننک  اشامت  هک  دینک  دراو  يرد  زا  دینک ، یم  قشمد  رهش  دراو  ار  ام  یتقو  تفگ : ناریـسا  رومأم  هب  موثلک 

اه نآ  هب  مدرم  هاگن  ات  دـنربب  رترود  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  هواـجک  ناـیم  زا  ار  نادیهـش  ياهرـس  هک  تساوخ  ناـنآ  زا  نینچ 
(2) .دننکن اشامت  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مرح  دشاب و 

تفع و اریز  دنزومایب ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بتکم  رد  دـیاب  هک  تسا  یگدـنز  سرد  هعماج ، نارتخد  نانز و  يارب  همه  اه  نیا 
، دنتـسین لیاق  یتیمها  تفع ، باجح و  يارب  شنانز  هک  یعامتجا  رد  .تسا  نآ  تمالـس  طرـش  هعماـج و  نآ  ناـنز  تنیز  باـجح ،

.دور یم  رامش  هب  نکممان  يراک  یمالسا  ياه  نامرآ  ققحت 

يراگتساوخ مسارم 

يراگتساوخ مسارم 

.دنک يراگتـساوخ  دیزی  يارب  ار  رفعج  نب  هّللادبع  رتخد  موثلک ، ما  هک  تشون  همان  مکح  نب  ناورم  هنیدـم ؛ مکاح  هب  ماش  زا  هیواعم 
تیرومأم نیا  زین  ناورم 

ص 406. ج 1 ، ، 1374 فورعملاراد ، تاراشتنا  مق ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  - 1
ص 142. فوهل ، - 2
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.دننک تروشم  يو ) ییاد   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  رما  نیا  هرابرد  دیاب  هک  دنتفگ  موثلک  ما  ردام  ردپ و  یلو  داد ، ماجنا  ار 

هیرهم مروآرد و  دیزی  جاودزا  هب  ار  رتخد  نیا  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  هیواعم  : » تفگ درک و  عمج  دجـسم  رد  ار  مدرم  ناورم ،
نیدـب ات  منک  تخادرپ  دـشاب ، هچ  ره  ار  هّللادـبع  ياه  ضرق  تلـصو ، نیا  رانک  رد  مریذـپب و  دـنک ، نییعت  رتخد  ردـپ  هچره  ار  شا 

«. دوش لیدبت  تّدوم  حلص و  هب  هّیما  ینب  مشاه و  ینب  فالتخا  هلیسو ،

یم نییعت  هّیرهم  ارچ  وا  هک  منک  یم  بّجعت  نم  تسا و  جاودزا  ناهاوخ  رتخد  اهدـص  يوزرآ  هّجوت و  دروم  دـیزی  : » دوزفا هاـگ  نآ 
ار تساوخرد  نیا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نیـسح ! يا  دراـب !! یم  وا  مارتـحا  هب  تمحر  ناراـب  درادـن و  يریظن  وا  هک  یلاـح  رد  دـنک ،

 ...«. يریذپب

رد هاگ  نآ  .درک  داریا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  ادخ و  ساپس  دمح و  رد  يا  هبطخ  تساخرب و  اج  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هب هک  هّیرهم  هرابرد  وت  فرح  اما  یتفگ ! ییاوران  طوبرمان و  ياه  فرح  هچ  مدینـش ، ار  وت  نانخـس  ناورم ! يا  : » تفگ ناورم  خساپ 

ضرق .تسب  نیباک  شنارتخد  نانز و  يارب  ربمایپ  هک  مینک  یمن  زواجت  هّنـسلا  رهم  زا  ام  هک  نادب  دـشاب ، رفعج  نب  هّللادـبع  هاوخ  لد 
نیا اب  هک  نیا  رب  ینبم  وت  نخـس  اما  .دنزادرپ و  یمن  ار  ام  ياه  ضرق  ام ، ياهرتخد  زگره  درادن و  یطابترا  امـش  هب  زین  هّللادبع  ياه 
یمن مهافت  هب  زگره  هک  تسا  لطاب  قح و  فالتخا  امـش ، اـب  اـم  فـالتخا  هک  نادـب  ددرگ ، یم  فرطرب  هلیبق  ود  فـالتخا  جاودزا ،
دیزی هن  تسوا  دالوا  ربمایپ و  هرابرد  اه  فیرعت  نیا  .يدرکن  فاصنا  یتفگ ، دیزی  هرابرد  هک  زین  ییاه  هیـصوت  فیرعت و  رد  .دنـسر 

... .
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زا مهرد  هک 480  يا  هّنسلا  رهم  اب  رفعج  نب  دمحم  نب  مساق  شیومع ، رـسپ  هب  ار  رتخد  نیا  نم  هک  دیـشاب  دهاش  نارـضاح ! يا  ناه 
نانآ هب  دـهد ، یم  هّلَغ  راـنید  رازه  تشه  زا  شیب  هنـالاس  هک  هنیدـم  رد  ار  شیوخ  گرزب  غاـب  مدرک و  جـیوزت  تسا ، وا  دوخ  لاـم 

(1) .درک كرت  ار  دجسم  دش و  نیگمشخ  تحاران و  تخس  مکح ، نب  ناورم  ماگنه ، نیا  رد  ...مدیشخب ». 

هلأسم هب  ناردام  ناردپ و  هک  تسا  نیا  هتکن  نیتسخن  .میرامش  یم  رب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناتساد  نیا  رد  یّمهم  رایسب  ياه  هتکن 
یتخبـشوخ و كالم  تورث ، ماقم و  تسناد  دیاب  نآ ، رب  نوزفا  .دـشاب  فرع  عرـش و  فالخ  دـیابن  نآ  هزادـنا  دـننک و  هّجوت  هّیرهم 
ات درک  يراـی  یگدـنز  زاـغآ  رد  ار  ناوـج  ياـه  جوز  دـیاب  هک  نیا  رگید  .تسا  مهم  نـیفرط  ناـمیا  اوـقت و  هـکلب  تـسین ، تداـعس 

.دنکن هتسخ  روجنر و  كرتشم ، یگدنز  زاغآ  رد  ار  نانآ  يدام ، ياه  يدنمزاین  تالکشم و 

ناشیوخ قح  رد  يزوسلد 

ناشیوخ قح  رد  يزوسلد 

هیلع نیسح  ماما  تمدخ  نانآ  .دندش  کیدزن  ناوراک  هب  هفوک  هیحان  زا  رفنود  ناهگان  دیسر ، هبلعث  هب  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تداهـش ربخ  ندینـش  اب  ترـضح  .دـندرک  وگزاب  ماما  يارب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  تداهـش  هفوک و  رابخا  دندیـسر و  مالـسلا 

درک و هیرگ  شیوخ ، يومع  رسپ  هدنیامن و  ملسم ؛ هنابیرغ 

ص 88. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  يامیس  - 1
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«. ار یناه  ملسم و  دنک  تمحر  ادخ  .میدرگ  یمزاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام  نوُعجار ؛ ِهَیِلاّانِا  هِّلل َو  ّانِا  : » دومرف

وناز يور  ار  وا  سپـس  .دیبلط  دوب ، ناوراک  هارمه  تشاد و  مان  هدیمح  هک  ار  ملـسم  رتخد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ماگنه ، نیا  رد 
داد و تسد  ملـسم  رتخد  هب  يا  هزات  ساسحا  تبحم ، نیا  اب  .داد  رارق  دوخ  شزاون  رهم و  دروم  ار  وا  درک و  ییوجلد  وا  زا  دـناشن و 
دوب و تحاران  هک  یلاح  رد  ترـضح  تسا .» هدـش  دیهـش  مردـپ  هک  نیا  تسا و  نم  یمیتی  هناـشن  ندرک ، تبحم  هنوگ  نیا  : » تفگ
تنارهاوخ و همه  منارتـخد  تسوت و  رداـم  بنیز ، مرهاوـخ  تسین ، تراوـگرزب  ردـپ  رگا  مرتـخد ! يا  : » دوـمرف تخیر ، یم  کـشا 

(1) .دنتسیرگ دندوب ، نیسح  يزاون  میتی  نیا  دهاش  هک  يدارفا  همه  ماگنه ، نیا  رد  .دنتسه » وت  ناردارب  همه  منارسپ 

ردارب هب  مارتحا 

ردارب هب  مارتحا 

چیه دوب و  هارمه  ماگمه و  وا ، اب  هراومه  تشاذگ و  یم  مارتحا  رایسب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.تفریذپ یم  دیدنسپ و  یم  يرگید  داد ، یم  ماجنا  یکی  هچ  نآ  .دادن  خر  یفاکش  ردارب  ود  نایم  هاگ 

تشاد و یم  یمارگ  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شردارب  يردق ، هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
وا روضح  رد  هک  درمش  یم  گرزب 

ص 184. البرک ، هصق  - 1
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(1) .دومرف یمن  نخس  تقو  چیه 

ماما تسب ، حلـص  نامیپ  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نوچ  .دوب  رارقرب  ردارب  ود  نایم  رد  هتـسویپ  رظن ، قافتا  هملک و  تدـحو 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  نایقارع  دیسر ، تداهـش  هب  شردارب  هک  زین  یماگنه  .درک  ارجا  ار  شردارب  نامیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هیلع نیسح  ماما  لاح ، نیا  اب  .دننک  تعیب  ناشیا  اب  علخ و  تفالخ ، زا  ار  هیواعم  ترـضح ، نآ  يربهر  اب  ات  دنتـشون  ناوارف  ياه  همان 
.داد یم  یفنم  خساپ  اه  نآ  هب  دناوخ و  یم  دوخ  نامیپ  ار  شردارب  حلص  نامیپ  اه ، همان  هب  خساپ  رد  مالسلا 

ناگدنامزاب يارب  تّیصو 

ناگدنامزاب يارب  ّتیصو 

نینچ .دنهد  یم  تسد  زا  ار  شیوخ  ردام  ای  ردپ  هک  تسا  ینامز  لاسدرخ ، نادـنزرف  يارب  اه  هظحل  نیرت  خـلت  زا  یکی  دـیدرت ، یب 
.دنتـسه ییوـج  لد  تفوـطع و  تبحم ، دـنمزاین  یطیارـش ، نینچ  رد  تساـسرف و  تقاـط  راوگاـن و  رایـسب  نادـنزرف  يارب  یتیعـضو 

.دنا هدوب  اه  هنحص  نیرت  شارخ  لد  رگ  هراظن  زین  البرک  ناوراک  ناگدنامزاب  نادنزرف و 

یم ینیب  شیپ  شتداهش  زا  سپ  ار  شنادنزرف  یحور  تیعـضو  اه ، يراتفرگ  اه و  تبیـصم  نآ  همه  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نیرت هزیکاپ  وت  مدنزرف ! : » درک شرافس  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  شدنزرف  هب  اه ، هظحل  نیسپاو  رد  درک ،

ص 76. نادیهش ، ياوشیپ  - 1
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دنتـسه و بیرغ  نانآ  .دوب  یهاوخ  تیب  لها  ناکدوک و  تسرپرـس  نم ، زا  سپ  هک  یتسه  نم  نادناخ  درف  نیرت  تلیـضف  اب  هیرذ و 
سرت و ماگنه  نادرگ و  مارآ  ار  نانآ  دـش ، دـنلب  ناش  هیرگ  هلاـن و  هاـگ  ره  سپ  .تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  ناـنآ  يراـتفرگ ، تبیـصم و 

(1) «. دشاب ناش  شمارآ  دیما و  هیام  هک  دنرادن  ار  یسک  وت  زج  اریز  هد ؛ رطاخ  یلست  ار  ناشیا  تنانخس ، اب  ساره 

ص 486. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یعامتجا  قالخا  : موس شخب 

هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یعامتجا  قالخا  : موس شخب 

اه لصف  ریز 

هعماج قالخا و 

راگزومآ زا  ریدقت 

رامیب زا  تدایع 

تفرعم هزادنا  هب  یکین 

وربآ ظفح 

مالک زا  شیپ  مالس 

يزاون نامهم  خساپ 

ناگدرب زا  تیامح 

هعماج حالصا 

یهاوخریخ

داشرا تیاده و 

يزیر همانرب 

فیلکت هب  لمع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  میرح  زا  يرادساپ 

ینیسح تریغ 
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يّربت ّیلوت و 

نامیپ هب  يدنب  ياپ 

ادخ نید  يرای 

تقیقح هار  رد  تماقتسا 

هناهاگآ باختنا 

راثیا

نارای زا  توعد 

یتسرپداژن یفن 

يرورپ قشاع 

ربهر هب  قشع 

دهاجم دنملاس  هب  اعد 

ینید تریغ 

یبلط تداهش 

ردارب راگدای  ینید  تیبرت 

نادیهش ياوشیپ 

نادهاجم زا  توعد 

داهج زا  نانز  نتشادزاب 

رگ تیاده  ياه  همزمز 

هعماج قالخا و 

هعماج قالخا و 
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(200 نارمع : لآ   ) .َنوِحلُفت مُکَّلََعل  هّللا  اوقَّتا  اوِطبار و  اوِرباص و  اوِربْصا و  اونَمآ  نیذلا  اهُّیا  ای 

هک تسا  دـیما  دـینک ، اورپ  ادـخ  زا  دیـشاب و  نابهگن  ار  اهزرم  دـیزرو و  یگداتـسیا  دـینک و  ربص  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دیوش راگتسر 

، دوخ هطبار  حالصا  هب  ار  نامدرم  ناحبس ، يادخ  .تسین  رسیم  یعامتجا  ياه  يراکمه  وترپ  رد  زج  ناسنا  لماک  یقیقح و  تداعس 
اه يدب  زا  ندرک  رود  اه ، یکین  هب  رگیدکی  نداد  ریـس  رگیدکی ، اب  دنویپ  تقادص ، مهافت و  حور  ققحت  هعماج ، اب  ترـشاعم  نسح 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نانچ  راک  نیا  شزرا  .دناوخ  یم  ارف  ریخ  روما  رد  يراکمه  و 

(1) .مِهِِجئاوَح یف  مُهاعْسَأ  مِِهب َو  مُهُفَْطلَأ  ََّیِلا  مُهُّبَحَأَف  یلایِع  ُْقلَْخلَا  َّلج : َّزَع َو  هّللا  لاق 

، نم دزن  نانآ  نیرت  بوبحم  سپ  .دنتسه  نم  هداوناخ  ناگدیرفآ ، دومرف : دنوادخ 

ص 199. ج 3 ، یفاک ، - 1
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.تسا ناشیاه  يدنمزاین  ندروآرب ]  ] رد ناشنیرتاشوک  نانآ و  هب  ناشنیرت  نابرهم 

ظفح و نارگید و  يونعم  يدام و  ياهزاین  ندروآرب  يارب  دـنیب و  یم  یناسنا  هعماـج  ياـضعارگید  لوؤسم  ار  دوخ  حـلاص ، ناـسنا 
ادخ قلخ  هب  شتمحر  وا و  ناگدنب  اب  شدنویپ  دشاب ، رت  قیمع  یتسه  راگدـیرفآ  اب  وا  دـنویپ  هچره  .دـنک  یم  شالت  هعماج  تمالس 

ار ناگمه  يراگتـسر  تینما و  شیاسآ ، دروآ و  یم  درد  هب  زین  ار  وا  بلق  نارگید ، جنر  درد و  تروص ، نیا  رد  .دوبدـهاوخ  رتشیب 
اوقبتـساف ، » قح مـالک  هب  لـمع  رد  هدوبر و  یهلا  ياـیلوا  رگید  زا  ار  تقبـس  يوگ  هنیمز ، نیا  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  .دـیوج  یم 

: دیامرف یم  يو  یفرعم  رد  میرک  نآرق  هک  دور  یم  شیپ  اج  نآ  ات   (1)« تاریخلا

(128 هبوت :  ) .ٌمیحر ٌفوؤَر  َنینمؤملِاب  مکیلع  ٌصیرَح  مُِّتنَع  ام  هیَلَع  ٌزیزَع  مکِسُفنَأ  نِم  ٌلوسر  مُکَءاج  ْدََقل 

، نانمؤم هب  تبسن  صیرح و  امـش  تیاده ]  ] هب .دیتفا  جنر  رد  امـش  تسا  راوشد  وا  رب  هک  دمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امـش ، يارب  انامه 
.تسا نابرهم  زوسلد و 

نیا رد  دـینارتسگ و  ناگمه  رـس  رب  ار  شیوخ  ینابرهم  فطل و  هیاس  دوخ ، راوگرزب  ياین  زا  يوریپ  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تسا هدمآ  نیعبرا  ترایز  رد  هک  نانچ  .دیزرو  یگداتسیا  ناج  ياپ  ات  هار ،

(2) َِهلالَّضلا ِهَریَح  َِهلاهَْجلا َو  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  ُهَتَجهُم  َلََذب  َحْصُّنلا َو  َحَنَم  َو 

یهارمگ ترسح و  تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  تخیر  كاخ  رب  وت  هار  رد  ار  شکاپ  نوخ  داد و  ماجنا  ینابرهم  اب  ار  زردنا  دنپ و  و 
.دهد تاجن 

.148 هرقب ، - 1
 . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 2
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دوخ ناج  نانآ ، تاجن  يارب  تشادن و  یهلا  نارکیب  تمحر  زا  ار  دوخ  ناگدنب  ندـش  مورحم  بات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ ،
شراگن هب  یهلا  شرع  نیمی  رد  مالک  نیا  هک  دوب  هنوگ  نیدب  .دشاب  تاجن  یتشک  تیادـه و  غارچ  دوخ ، نتخوس  اب  ات  درک  ادـف  ار 

: دمآرد

(1) .ِهاجَّنلا ُهنیفَس  يدُهلا و  ُحابصِم  نیَسُحلا  َّنِإ 

.تسا تما ]  ] تاجن یتشک  تیاده و  لعشم  مالسلا  هیلع  نیسح 

زاون نامهم  تفرگ و  یم  یشیپ  نارگید  رب  ندرک ، مالس  رد  درک ، یم  دروخرب  مسبتم  يا  هرهچ  هداشگ و  ییور  اب  مدرم  اب  ترـضح 
.دوب یناسنا  ياه  ییابیز  همه  يامن  مامت  هنییآ  هدروآ و  درگ  دوخ  رد  ار  اه  یبوخ  همه  وا  یلک ، روط  هب  .دوب  تشذگ  لها  و 

هب شخب  نیا  رد  ور  نـیا  زا  دـشاب  تداعـس  هار  ناگتفیـش  يارب  لـماک  ییوـگلا  دـناوت  یم  ترـضح  نآ  رادرک  شور و  هـب  یهاـگن 
.مینک یم  هراشا  ترضح  نآ  زیمآ  تبحم  هناهاوخریخ و  راتفر  یعامتجا و  قالخا  ياه  یگژیو 

راگزومآ زا  ریدقت 

راگزومآ زا  ریدقت 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  یکی  داد و  یم  شزومآ  ار  ناکدوک  هک  یمّلـس  نامحرلادبع  مان  هب  دوب  يراگزومآ  هنیدم ، رد 
، تشگرب هناخ  هب  نوچ  يو  .تخومآ  وا  هب  ار  دمح  هروس  راگزومآ  اهزور ، زا  یکی  .دید  یم  شزومآ  وا  دزن  زین 

ص 205. ج 36 ، راونالاراحب ، - 1
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هاگ نآ  .درک  قیوشت  ار  شدـنزرف  دـش و  لاحـشوخ  رایـسب  ماما  .دـناوخ  شردـپ  يارب  دوب ، هتخومآ  زور  نآ  رد  هک  ار  دـمح  هروس 
، بیترت نیدـب  درک و  رپ  ّرُد  ردـق  نارگ  ياه  هناد  زا  ار  شناهد  داد و  وا  هب  ییاهب  نارگ  يایادـه  دـناوخ ، ارف  ار  شدـنزرف  راگزومآ 

بجعت اب  دوب ، هدـش  هدز  تفگـش  ماما ، شـشخب  اطع و  همه  نیا  زا  هک  راگزومآ  .داد  ناشن  راگزومآ  نآ  زا  ار  دوخ  يرازگ  ساپس 
دناوت یم  هنوگچ  نم ، كدـنا  هیدـه  نیا  : » دومرف ماما  متـسین .» شاداپ  همه  نیا  راوازـس  دـمح  هروس  شزومآ  رطاـخ  هب  نم  : » تفگ

(1) »؟ دنک ناربج  ار  امش  راک  شزرا 

رامیب زا  تدایع 

رامیب زا  تدایع 

ار يو  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  تسناد  یم  یـسک  ار  دوخ  اریز  دوب ؛ لیاق  یلاع  یماقم  دوخ  يارب  دیز ، نب  هماُسا 
هیلع نیـسح  ماما  زا  یلماک  تخانـش  هماُسا ، .دوب  هداد  رارق  هدنامرف  نامثع ، رمع و  رکبوبا و  نوچ  یباحـصا  رب  شا ، یناوج  زاغآ  رد 

.دوبن هسیاقم  شجنس و  ياج  چیه  هک  یلاح  رد  دید ، یم  ناسکی  ربارب و  وا  اب  ار  دوخ  تشادن و  مالسلا 

درد زا  هک  هماسا  .دیسرپ  شلاح  زا  تفر و  شتدایع  هب  ماما  .تسا  هدش  رامیب  هماُسا  هک  دنداد  ربخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يزور 
«. ددرگن ادا  دـنامب و  مضرق  مریمب و  هک  مسرت  یم  مراد و  ضرق  مهرد  رازه  تصـش  : » تـفگ ینارگن  اـب  دوـب ، تحاراـن  يراـمیب ، و 

وت ضرق  يادا  : » تفگ یگدنشخب  مرک و  رهظم  نآ  نیسح ،

ص 95. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  يامیس  - 1
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شیوخ دـهع  هب  نیـسح  دوب ، تایح  رد  هماُسا  هک  یلاح  رد  .داد » مهاوخ  ار  وت  ضرق  دریگ ، ارف  گرم  ار  وت  هک  نآ  زا  شیپ  .نم  اـب 
(1) .درک افو 

تفرعم هزادنا  هب  یکین 

تفرعم هزادنا  هب  یکین 

راـنید رازه  ربماـیپ ! رـسپ  يا  تفگ : دـش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  روـضح  هب  بارعا  زا  يدنمتـسم  درم  : » تسا تـیاور 
هجیتن نیا  هب  ماجنارـس  .مراذـگب  نایم  رد  یمیرک  درم  اب  ار  شیوخ  لکـشم  متفگ  دوخ  اب  .مرادـن  ار  نآ  تخادرپ  ناوت  مراکهدـب و 

.متسه امش  تیانع  کمک و  ناهاوخ  کنیا  دنک و  یمن  لح  ارم  لکشم  یسک  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  زج  هک  مدیسر 

سکره هب  ناسحا  یکین و  هک  مدینـش  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : تفای ، تفرعم  شناد و  لها  ار  وا  هک  ماما 
رگا .مشخب  یم  وت  هب  ار  رز  هسیک  نیا  یهد ، خساپ  هس  ره  هب  رگا  .منک  یم  وت  زا  شـسرپ  هس  نونکا  .دشاب  يو  تفرعم  ردق  هب  دـیاب 
هچره تفگ : برع  .منک  یم  اطع  وت  هب  ار  شموس  کی  یهد ، خساپ  یکی  هب  رگا  ار و  نآ  موس  ود  ییوگ ، خساپ  اه  نآ  زا  ات  ود  هب 

.درب مهاوخ  هرهب  امش  رضحم  زا  هنرگو ، میوگ  یم  خساپ  متسناد ، رگا  .سرپب  یهاوخ  یم 

يزیچ هچ  دیسرپ : ترضح  نآ  .هناگی  يادخ  هب  نامیا  تفگ : برع  درم  تسا ؟ مادک  اهراک  نیرتهب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ناسنا رویز  دیسرپ : زاب  ماما  .ادخ  رب  دامتعا  داد : خساپ  برع  دهد ؟ یم  تاجن  تکاله  زا  ار  ناسنا 

ص 189. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
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اب هک  یتورث  تفگ : برع  دوبن ؟ رگا  تفگ : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دشاب  هارمه  يرابدرب  اب  هک  یـشناد  درک : ضرع  درم  تسیچ ؟
.دشاب هارمه  تماقتسا  اب  هک  يرقف  تفگ : خساپ  رد  برع  دوبن ؟ رگا  دیسرپ : هرابود  ماما  .دشاب  هارمه  ششخب  لذب و 

.دنک رتسکاخ  ار  يو  دیایب و  یشخرذآ  تفگ : برع  دوبن ؟ رگا  تفگ : زاب  ماما 

هارمه هب  دوب ، نآ  رد  رانید  رازه  هک  ار  رز  هسیک  یناـبرهم ، لاـمک  اـب  تسب و  شقن  ماـما  كراـبم  ناـبل  رب  يدـنخبل  ماـگنه ، نیا  رد 
رارق اـجک  رد  ار  شتلاـسر  هک  دـناد  یم  رتهب  دـنوادخ  تفگ : تفرگ و  ار  اـه  نآ  برع  .دیـشخب  برع  درم  هب  اـهب  نارگ  يرتـشگنا 

(2) «. درک كرت  ار  ماما  رضحم  یلاحشوخ ، اب  (1) و  .دهد

وربآ ظفح 

وربآ ظفح 

وا هب  ترـضح  دنک ، یتسد  یهت  يدنمزاین و  راهظا  تساوخ  هک  نیمه  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  راصنا  زا  يریقف  درم 
، دزاس یم  داش  ار  وت  هچ  نآ  هب  هّللاءاش  ْنِا  ات  سیونب  میارب  يا  همان  رد  ار  دوخ  تجاـح  .راد  هاـگن  ار  دوخ  يوربآ  ردارب ! يا  : » دومرف

بلط یفرـشا  دـصناپ  نم  زا  صخـش  نالف  هّللادـبعابا !  ای  : » تشون مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يا  همان  رد  يراصنا  درم  منک .» لمع 
چیه نم  هب  رگید  نآ  تخادرپ  رد  وا  .دزرو  یم  رارصا  رایسب  نآ  نتفرگ  رد  دراد و 

.124 ماعنا ، - 1
ص 94. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  يامیس  - 2
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داد درم  نآ  هب  دوب ، یفرشا  رازه  نآ  رد  هک  ار  يا  هسیک  همان ، ندناوخ  زا  سپ  ترضح  .مدنمزاین » ریقف و  زین  نم  دهد و  یمن  یتلهم 
زاین و سپ ، نیا  زا  .نک  هرادا  ار  دوخ  یگدـنز  رگید ، یفرـشا  دـصناپ  اـب  زادرپب و  ار  دوخ  یهدـب  نآ ، یفرـشا  دـصناپ  اـب  : » دومرف و 

سک هس  دزن  ار  تتجاح  هشیمه  نکم و  حرطم  دـنک ، یم  یهاتوک  نآ  ندروآرب  رد  يراد  نیقی  هک  یـسک  ربارب  رد  ار  دوخ  تجاح 
نّیدتم اریز  تسا ؛ هداوناخ  بسن و  لصا و  ياراد  تسا و  فیرش  هک  یسک  درم و  ناوج  صخش  نامیا ؛ اب  راد و  نید  درم  نک : نایب 

یبوخ هب  زین  فیرـش  درم  .دنک  یم  هدروآرب  ار  وت  تجاح  شا ، یگنادرم  ياه  تلـصخ  رطاخ  هب  درم  ناوج  دوخ و  نید  ظفح  يارب 
هب سپ  .يا  هتـشاذگ  وا  ناـسحا  ورگ  رد  ار  شیوخ  رورغ  وربآ و  یتسه و  دـیدش  راـشف  ریز  تزاـین  ندروآرب  يارب  وت  هک  دـناد  یم 

(1)« .دنک یم  هدروآ  رب  ار  تزاین  دنادرگ و  یمن  رب  یلاخ  تسد  ار  وت  شتفارش ، مکح 

مالک زا  شیپ  مالس 

مالک زا  شیپ  مالس 

»؟ تسا روطچ  ناتلاح  : » تفگ درک و  یسرپ  لاوحا  دنک ، مالس  هک  نآ  زا  شیپ  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  يدرم  يزور 
چیه هب  : » دومرف ترضح  سپـس  وگب .» نخـس  هاگ  نآ  نک ، مالـس  لوا  .دهدب  تیفاع  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما 

(2) «. دنکب مالس  لّوا  ات  دیهدن  دورو  هزاجا  سک 

ص 251. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 813. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  www.Ghaemiyeh.comناناوجون و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_57_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_57_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:58

دننک و مالـس  دیاب  ادتبا  دننیب ، یم  ار  رگیدمه  اه  ناسنا  هک  یماگنه  .تسا  مالـسا  بتکم  يابیز  مهم و  بادآ  زا  یکی  ندرک  مالس 
مالس دزروب و  لخب  ندرک  مالس  رد  هک  تسا  یسک  لیخب  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یتیاور  رد  .دنیوگب  نخس  سپس 

رت یمیمـص  اه و  لد  ندـش  کـیدزن  رد  لـماع  نیرت  گرزب  دوخ  دوش ، جـیورت  هعماـج  رد  ندرک  مالـس  رگا  یتسار ، هب   (1)« .دنکن
.دور یم  نیب  زا  دراد ، دوجو  دارفا  یخرب  رد  هک  ییاه  ینیب  گرزب  ّربکت و  نآ ، یپ  رد  تساه و  ناسنا  یعامتجا  طباور  ندش 

يزاون نامهم  خساپ 

يزاون نامهم  خساپ 

هّکم راپـسهر  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  رفعج ، نب  هّللادـبع  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  شردارب ، هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دوخ هار  هب  كدنا  يا  هشوت  داز و  اب  ببـس  نیدب  دـش و  فلت  درک ، یم  لمح  ار  ناشیا  هشوت  داز و  هک  يرتش  هار ، هنایم  رد  .دـندش 

تسج و هب  نابایب  رد  اذغ  بآ و  نتفای  يارب  هنـشت  هنـسرگ و  .دـش  مامت  ناشیاذـغ  هشوت و  یتفاسم ، ندومیپ  زا  سپ  هک  دـنداد  همادا 
یگنـسرگ و عفر  يارب  ایآ  نز ! ریپ  يا  : » دـنتفگ وا  هب  .دنتـساوخ  کمک  وا  زا  دندیـسر و  ینزریپ  همیخ  هب  ناهگان  هک  دـنتخادرپ  وج 

هب دیشود و  ریش  دوب ، شا  همیخ  رانک  رد  هک  يدنفسوگ  زا  تساخرب و  نزریپ  .دراد  دوجو  يزیچ  تا ، همیخ  رد  ام  یگنشت 

ص 813. ، 1378 ج 2 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 1
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ار دنفـسوگ  منک .» هدـمآ  یماعط  امـش  يارب  ات  دیـشُکب  ار  دنفـسوگ  نآ  دـیهاوخ  یم  رگا  : » تفگ یتدـم  زا  سپ  نز  ریپ  .داد  ناـنآ 
تکرح هدامآ  تحارتسا ، یکدنا  زا  سپ  دندروخ و  اذغ  نآ  زا  نانآ  .تخپ  نانآ  يارب  وکین  ییاذغ  نآ ، تشوگ  زا  نزریپ  دنتشک و 

هکم مزاع  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  هنیدـم  زا  هک  میتسه  شیرق  هلیبق  زا  يدارفا  ام  : » دـنتفگ نزریپ  هب  تکرح  زا  شیپ  نانآ  .دـندش 
رکـشت و وا  تامحز  زا  .مینک  راتفر  یکین  ناسحا و  هب  وت  اب  ات  اـیب  اـم  شیپ  میتشگرب ، شیوخ  راـید  هب  تمالـس  هب  رگا  سپ  .میتسه 

یم یگدـنز  شرهوش  قافتا  هب  هک  نزریپ  تشذـگ و  يراگزور  .دـنداد  همادا  دوخ  هار  هب  دـندرک و  یظفاحادـخ  وا  اـب  ینادردـق و 
.دندیدرگ راپسهر  هنیدم  بناج  هب  یجایتحا  عفر  يارب  دندش و  تسد  گنت  جاتحم و  رایسب  درک ،

روبع مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  هناـخ  لـباقم  زا  اـقافتا _  هک _  دنتـشذگ  یم  يا  هچوک  رد  ریپ  رهوش  نز و  نآ  اـهزور ، زا  یکی  رد 
نز و نآ  اب  ترـضح  یتقو  .داتـسرف  ود  نآ  لابند  هب  ار  شیوخ  مالغ  تخانـش و  ار  نانآ  دوب ، هداتـسیا  هناخ  رد  رب  هک  ماـما  .دـندرک 
اب يزور  هک  متسه  یـسک  نآ  نم  دومرف : ترـضح  هن ! تفگ : نزریپ  یـسانش ؟ یم  ارم  ایآ  هّللا  هما  ای  دومرف : دش  ور  هب  ور  ریپ  رهوش 

.متخانش ار  امش  يرآ  درک : ضرع  نزریپ  .يدرک  ییاریذپ  ام  زا  تدنفـسوگ  تشوگ  ریـش و  اب  مدوب و  وت  نامهیم  شیوخ  ناهارمه 
، داب ناتیادف  مردام  ردپ و 

نانآ يارب  دنفسوگ  رازه  ات  داد  روتسد  درب ، یپ  نانآ  یتسد  گنت  هب  هک  یماگنه  دش و  ایوج  نانآ  لاح  عضو و  زا  ترضح  هاگ  نآ 
نیـسح ماما  شردارب  دزن  هب  شرهوش  نزریپ و  نآ  هارمه  زین  ار  دوخ  مالغ  .دـنهدب  ناـشیا  هب  یفرـشا  راـنید  رازه  رب  نوزفا  دـنرخب و 

لاس رهوش  نز و  نآ  یتقو  .داتسرف  مالسلا  هیلع 
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رازه تفگ : نزریپ  درک ؟ راـتفر  هنوگچ  امـش  اـب  مردارب  دیـسرپ  اـه  نآ  زا  ترـضح  دـندمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دزن  هدروـخ 
رازه دنفسوگ و  رازه  شراوگرزب  ردارب  دننام  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  نآ  .دومرف  اطع  ام  هب  یفرـشا  رانید  رازه  دنفـسوگ و 

(1) .دنتشگزاب شیوخ  راید  هب  مامت  يدنسرخ  اب  ریپ  رهوش  نز و  نآ  درک و  اطع  اه  نآ  هب  یفرشا  رانید 

: دیامرف یم  هک  تسا  یهلا  مالک  روآدای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راتفر  نیا 

امش دننک ، یشیاتس  دورد و  امـش  هب  نوچ  و  ابیِـسَح ؛ ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َناک    َ هّللا َّنِإ  آَهوُّدُر  ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اْوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُمتیِّیُح  اذِإ  «َو 
(86 ءاسن : «) .دیسر دهاوخ  دب  کین و  باسح  هب  ادخ  هک  دیهد  خساپ  رتهب  ای  نآ  لثم  یشیاتس  هب  زین 

ناگدرب زا  تیامح 

ناگدرب زا  تیامح 

یم فصن  ار  شنان  مالغ  .تسا  ندروخ  نان  مرگرس  هتسشن و  یتخرد  ریز  هک  دید  غاب  رد  ار  یمالغ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور 
گـس نیا  هب  ارچ  : » تفگ وا  هب  تفر و  شیپ  ماـما  .دروـخ  یم  شدوـخ  ار  رگید  مین  تخادـنا و  یم  گـس  لـباقم  ار  نآ  مـین  درک ؛

زین دوخ  ات  مزاس  شوخ  لد  ار  گس  نیا  مهاوخ  یم  ما ؛ هدز  مغ  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  : » تفگ هودـنا  اب  مـالغ  ینک »؟ یم  یناـبرهم 
«. مبای ییاهر  وا  تسد  زا  هک  منک  یم  وزرآ  مراد و  يدوهی  يا  هجاوخ  هک  تسا  نیا  نم  هودنا  .موش  شوخ  لد 

هب رانید  تسیود  تفر و  شبحاص  دزن  مالغ  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ص 133. ج 2 ، ، 1364 هیمالسا ، تاراشتنا  یلبرا ، حتفلا  یبا  نب  یسیع  همغلا ، فشک  - 1
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، تشاد لد  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  زا  يا  هرذ  هک  يدوهی  درم  .دزاس  دازآ  دنک و  يرادیرخ  وا  زا  ار  مالغ  ات  داد  يدوهی 
نیا مدیـشخب و  وا  هب  مه  ار  غاب  نآ  مالـسلا !  هیلع  نیـسح  ماما  ای  تمدق  يادف  مالغ  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندید  اب 
لوپ نیا  مه  نم  : » تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  منادرگ .» یم  رب  امش  هب  دیرخب ، نم  زا  ار  مالغ  دیتساوخ  یم  نآ  اب  هک  مه  ار  یلوپ 

ار مالغ  نیا  زین  نم  : » تفگ نیسح  .مدیشخب  مالغ  هب  ار  نآ  مه  نم  متفریذپ ، ار  امـش  شـشخب  : » تفگ هجاوخ  مشخب .» یم  وت  هب  ار 
نآ رد  مدیـشخب .» مرهوش  هب  ار  مرهم  مه  نم  : » تفگ دـش و  ناملـسم  دوب ، اه  يراک  وکین  نیا  رظان  هک  هجاوخ  رـسمه  مدرک .» دازآ 

(1) «. مشخب یم  مرسمه  هب  ار  ما  هناخ  : » تفگ دروآ و  مالسا  زین  هجاوخ  ماگنه 

يرهوش نز و  تشگ و  ناملـسم  يدوهی  دـش ، زاین  یب  يدـنمزاین  دـیدرگ ، دازآ  يا  هدرب  دـش ، هتـشادرب  یماگ  لمع ؛ نیا  زا  اتفگش 
.دندش یمیمص  نینچ 

هعماج حالصا 

هعماج حالصا 

هقلح دندیشک و  یم  فص  وا  فارطا  رد  مدرم  دمآ ، یم  نوریب  هناخ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگره  : » دیوگ یم  یلئالع  هّللادبع 
نیسح ماما  ندید  اب  نانآ  ایوگ  .دوب  مدرم  فوفص  دید ، یم  مشچ  ات  هک  يا  هنوگ  هب  دندش ، یم  مکارتم  مه  رس  تشپ  تیعمج  ياه 

اه یگریت  زا  هک  دندوب  نآ  یپ  رد  وا ، اب  تبحاصم  مالسلا و  هیلع 

ص 194. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
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«. دنزاس هزنم  كاپ و  ار  دوخ  لد  دنبای و  ییاهر 

هب دـندیدرگ ؛ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  مزالم  مدرم  : » دـسیون یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تالاوحا  رد  ریثک  نبا 
دندرب و یم  عفن  شنانخس  زا  دنداد و  یم  شوگ  ار  وا  راتفگ  .دندز  یم  هقلح  وا  فارطا  رد  دندش و  یم  دراو  هتسد  هتسد  هک  يروط 
راـثآ و هک  دوـب  یپ  رد  یپ  یملع  ياـه  هـسلج  دوـجو  نآ ، هجیتـن  .دنتـشون  یم  دـندرک و  یم  طبـض  دندینـش ، یم  وا  زا  هـچ  نآ  ره 

(1) «. دش یم  توارط  اب  مدرم  بولق  لفاحم ، نیا  رد  لاح ، نیع  رد  طبض و  ظفح و  ترضح ، نآ  زا  يددعتم  ثیداحا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف  هناخ  یکچوک  لیلد  هب  دوب ، هنیدم  رد  هک  یماگنه  ماما  روظنم ، نیدب 
ریپ و دنتفای و  یم  روضح  ثیدح  ملع  لاجر  املع و  سلاجم ، نیا  رد  .دیزگرب  یملع  ياه  هسلج  يرازگرب  لحم  ناونع  هب  ار  ملـسو 

هیلع نیسح  ماما   (2) .دندرک یم  لقن  نارگید  يارب  ظفح و  هشیمه  يارب  دندینـش ، یم  ار  هچ  نآ  دندز و  یم  هقلح  شدرگ  رب  ناوج 
زا رفن  اهدـص  شوـگ  هب  ار  دوـخ  ماـیپ  دـناوخ و  یم  یلّـصفم  ياـه  هبطخ  جـح ، مسارم  رد  يرجه  و 59  ياه 58  لاـس  رد  مالـسلا 

نیا رد  ترضح  .دناسر  یم  دندوب ، ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  هباحص و  ناگرزب و  زا  همه  هک  یمالسا  ياه  تیـصخش 
هب هیواعم  ياه  ینکش  نامیپ  هب  تبسن  دنتـشاد ، تیبوبحم  مدرم  دزن  هک  يذوفن  اب  دارفا  نادنمـشیدنا و  تیلوؤسم  هب  هراشا  اب  نانخس 

ياه فالخ  ناشیا  .داد  یم  رادشه  نانآ 

ص 211. ج 1 ، اروشاع ، زا  لبق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  - 1
ص 11. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  خیرات  - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  www.Ghaemiyeh.comناناوجون و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 74 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_62_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:63

ادخ نیناوق  هداد و  رارق  زواجت  دروم  ار  مالسا  ياهزرم  اهرهش ، رد  ینارودزم  ندرامگ  اب  وا  هک  دوزفا  یم  درمـش و  یم  رب  ار  هیواعم 
رد دینک و  ادج  مه  زا  ار  لالح  مارح و  دـیریگ و  تسد  هب  ار  روما  يراجم  نادرمدار ! يا  امـش  : » تسا هتفرگ  يزاب  هب  ار  شلوسر  و 

شردارب هب  ماما  همان  تسا  هنوگ  نیمه   (1) «. دینک هاگآ  نامز  مکاح  ياهداسف  اه و  هنتف  زا  ار  نارگید  دیزیخ و  اپ  هب  نارگمتس  ربارب 
هنیدـم زا  يرگمتـس  داـسف و  ینارذـگ و  شوخ  يارب  اـی  یهاوخدوخ  يور  زا  نم  تسا ... « : هتـشون  نینچ  نآ  رد  هک  هیفنح  دّـمحم 

هدنز دسافم و  حالصا  تکرح ، نیا  زا  ما  هتساوخ  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رفـس ، نیا  زا  فده  هکلب  مور ، یمن  نوریب 
نیا سک  ره  سپ  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  مردپ  مسر  هار و  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  نوناق  تنـس و  ندرک 

ربص و اـب  نم  دـنکن  يوریپ  نم  زا  دـنک و  ّدر  سک  ره  تسا و  هتفریذـپ  ار  ادـخ  هار  دـنک ، يوریپ  نم  زا  دریذـپب و  نم  زا  ار  تقیقح 
(2) «. تسا مکاح  نیرتهب  وا  هک  دنک  مکح  دارفا  نیا  نم و  نایم  دنوادخ  ات  تفرگ  مهاوخ  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  تماقتسا ،

یهاوخریخ

یهاوخریخ

شباحـصا تیب و  لها  نوخ  ندـش  هتخیر  يزیر و  نوخ  زا  ات  درک  یم  شـشوک  یلو  دوب ، تداهـش  هدامآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک داتسرف  مایپ  يو  هب  البرک ، نیمز  هب  دعسرمع  دورو  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ور ، نیا  زا  .دنک  يریگولج 

ص 117. مالسلا ج 1 ، هیلع  نیسح  ماما  يامیس  - 1
ص 329. ج 44 ، راونالاراحب ، - 2
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تسیب اب  تفریذپ و  یتخـس  هب  ار  تساوخرد  نیا  دعـسرمع  .دشاب  رکـشل  ود  نایم  تاقالم ، هاگیاج  منک و  تاقالم  وت  اب  مهاوخ  یم 
هیلع نیـسح  ماما  .دش  ماجنا  تاقالم  تفر و  اج  نآ  هب  شنارای  زا  نت  دنچ  اب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـمآ  هاگ  هدـعو  هب  راوس 
رود زین  نانآ  ات  داد  هباـشم  یناـمرف  شنازابرـس  هب  زین  رمع  دـندرک و  تعاـطا  ناـنآ  .دـیوش  رود  دومرف : شهارمه  ناراـی  هب  مالـسلا 

.دندنام اهنت  دعسرمع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هاگ  نآ  .دندش 

زا هک  دعـسرمع  یلو  دریذـپ ، نایاپ  وگ  تفگ و  حلـص و  اب  راک  هک  دوب  نیا  دعـسرمع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  زا  یکی 
.تشاگنا چیه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخریخ  تسناد ، یمن  يرگید  زیچ  دایز ، رـسپ  تعاطا  زج  دوخ ، لام  ناج و  سرت 

تیاضر شنخـس  هب  دعـسرمع  هک  تسناد  یم  نیـسح  .دوب  لفاغ  هدنیآ  ندید  زا  دـید و  یم  ار  کیدزن  دوبن ؛ رگن  هدـنیآ  دعـسرمع 
هتـشک يارب  نازابرـس و  يارب  یهاوـخریخ  دعـسرمع ، يارب  یهاوـخریخ  اریز  تشادـن ؛ رب  یهاوـخریخ  زا  تـسد  یلو  داد ، دـهاوخن 

(1) .تسا هدوب  نیسح  راعش  هشیمه  یهاوخریخ ، .دوب  وا  هاپس  ناگدش 

داشرا تیاده و 

داشرا تیاده و 

هیلع نیسح  ماما  رضحم  هب  عفان  یتقو  .تفر  یم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زوت  هنیک  نانمـشد  زا  دوب و  جراوخ  ربهر  قرزا ، نب  عفان 
: درک ضرع  دیدرگ ، بایفرش  مالسلا 

ص 181. ج 3 ، نادیهش ، ياوشیپ  - 1
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سک همه  هب  وا  .دیجنـس  ناوت  یمن  شقلخ  اـب  دـید و  ناوت  یمن  مشچ  اـب  ار  ادـخ  : » دومرف نیـسح  نک .» فصو  نم ، يارب  ار  ادـخ  »
زا یلو  دراد ، رارق  خماش  الاب و  یماقم  رد  .دـنک  سمل  ار  وا  یـسک  ات  تسین  ینامـسج  وا  یکیدزن  .تسین  مسج  یلو  تسا ، کیدزن 
«. هتساریپ صقن ، بیع و  ره  زا  تسا و  گرزب  .دنیوا  هدنسانش  وا ، تایآ  .تسین  ریذپ  هیزجت  .سب  تسا و  هناگی  .تسین  رود  یسک 

!!« یتفگ نخـس  ابیز  بوخ و  هچ  نیـسح ! يا  تشاد : راهظا  تسیرگ و  دوب ، هتفرگ  رارق  ماما  نانخـس  ریثأت  تحت  تدـش  هب  هک  عفاـن 
مالـسا و نایاوشیپ  اهامـش  یلو  تسا ، روط  نیمه  : » تفگ عفان  یناوخ »!؟ یم  رفاک  ار  مردارب  ردپ و  نم و  ما  هدینـش  : » دومرف نیـسح 

(1) «. دیتسه نید  ناگراتس 

يزیر همانرب 

يزیر همانرب 

هاپـس اب  فرط  کی  زا  ات  دـننک  اپرب  مه  کـیدزن  ار  اـه  همیخ  داد  روتـسد  دوخ  ناراـی  هب  اروشاـع  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
شتآ دنزیرب و  مزیه  نآ  رد  دننک و  رفح  یقدنخ  ناکدوک ، نانز و  ياه  همیخ  نوماریپ  دومرف  روتـسد  نینچ  مه  .دـنگنجب  دعـسرمع 

مه هب  ار  اه  همیخ  همه  یصوصخم  ياه  بانط  اب  نآ ، رب  نوزفا  .دنک  هلمح  اه  همیخ  تشپ  زا  دناوتن  نمشد  دربن ، ماگنه  ات  دننزب 

ص 598. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 1
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زیت اه و  حالـس  ندرک  هدامآ  لوغـشم  زین  یهورگ  .دـندنبب  نمـشد  رب  ار  ذوفن  هار  ددرگ و  مهارف  مزال  ماکحتـسا  اـت  تخاـس  لـصتم 
.دندش اهریشمش  نداد  لقیص  اه و  هزین  ندرک 

يرفن رازه  یس  هاپس  ربارب  رد  دندوب ، نت  ود  داتفه و  روهشم ، لقن  رب  انب  هک  ار  شیوخ  هاپس  فوفـص  ماما  اروشاع ، حبـص  ندیـسر  اب 
.دراذگ او  رهاظم  نب  بیبح  هب  ار  هاپس  پچ  تمس  نیق و  نب  ریهُز  هب  ار  هاپس  تسار  تمس  یهدنامرف  هاگ  نآ  .درک  مظنم  دعسرمع ،

رارق هاپــس  بـلق  رد  شنادـناخ  دارفا  هارمه  هـب  دوـخ  درپـس و  مالــسلا  هـیلع  ساـبع  لـضفلاوبا  شردارب ، تـسد  هـب  ار  مـچرپ  سپس 
.دننک عافد  مالسا  نآرق و  زا  ات  تسارآ  ار  مظنم  یهاپس  مامت ، ریبدت  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تروص ، نیدب   (1) .تفرگ

فیلکت هب  لمع 

فیلکت هب  لمع 

هرـصب لها  هب  هک  يا  همان  رد  یلو  تسناد ، یم  دوخ  قح  ار  يربهر  تفالخ و  دوب و  قح  رب  ماما  هک  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.میداد تیاضر  نآ  هب  میتشادن ، شوخ  ار  تما  هقرفت  هک  نآ  لیلد  هب  ام  دندیزگرب و  دوخ  يارب  ار  تموکح  ام  موق  : » دومرف تشون ،

نآ هک  میتسه  یناسک  زا  رت  هتسیاش  يربهر  تفالخ و  هب  ام  هک  میناد  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ام  هک  یلاح  رد 
(2) «. دنا هتفرگ  هدهع  رب  ار 

ص 107. ج 3 ، فطلا ، هعقو  - 1

ص 107. ج 3 ، فطلا ، هعقو  - 2
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تسیز هیواعم  تموکح  نارود  رد  لاس  هد  درکن ، لّمحت  ار  دیزی  تموکح  هظحل  کی  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لاح ، نیا  اب 
سّدقم رایـسب  نید ،» مکح   » هب ناملـسم  کی  دّبعت  تفگ  دیاب  .دوب  توافتم  هرود ، ود  نیا  رد  ماما  فیلکت  اریز  دزن ؛ مایق  هب  تسد  و 

، ساـبع نبا  نوچ  مه  باحـصا  یخرب  تحیـصن  یتح  دـیآ ، نوریب  هفوک  يوس  هب  هّکم  زا  تساوخ  یم  یتقو  ماـما  .تسا  یندوتـس  و 
بولطماـن طیارـش  زین  يو و  زا  تیاـمح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هـب  هفوـک  مدرم  یپاـیپ  ياـه  هماـن   (1) .دادــن رییغت  ار  وا  مزع 

هاگتسد هیلع  مایق  ماجنا  رد  ار  ماما  دوب ، هدیسر  دوخ  جوا  هب  مکاح  هاگتسد  ندوب  دساف  يراک و  متـس  رثا  رب  هک  یمالـسا  ياهروشک 
.تخاس رت  مّمصم  دیزی  دساف 

زا سپ  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  هدروآ  فیلکت  اه  تیامح  مـالعا  اـه و  هماـن  توعد  نآ  یلو  دـنا ، هنوگچ  هفوک  مدرم  تسناد  یم  ماـما 
نم .دوب  امـش  دزن  ادخ و  هاگرد  هب  ندروآ  رذع  يارب  مندـمآ  : » دومرف نینچ  دنتـسب ، ترـضح  نآ  رب  ار  هار  هک  ّرح  هاپـس  اب  دروخرب 
رگا ما و  هدمآ  هک  دیتسه ، شیوخ  نخس  نامیپ و  رس  رب  رگا  .دیسر  ناتیاه  هداتسرف  اه و  همان  هک  نآ  زا  سپ  رگم  مدماین  امـش  شیپ 
نیمه زین  ماما  نارای  .تسا  ماما  يوس  زا  فیلکت  هب  لمع  هدـنهد  ناشن  ریبعت ، نیا   (2) «. مدرگ یم  رب  دیهاوخ ، یمن  دیرادن و  شوخ 

زا زگره  دنگوس ! ادخ  هب  : » دوب نیا  اروشاع  بش  رد  وا  نارای  رتشیب  نخس  .دندش  دیهش  یهلا ، فیلکت  ماجنا  هار  رد  هک  دندوب  هنوگ 
وت يادف  ار  نامناج  دش و  میهاوخن  ادج  امش 

ص 228. ج 4 ، 1358 ق ، هرهاق ، يربط ، ریرج  نبدمحم  يربط ، خیرات  - 1

ص 303. ج 4 ، 1358 ق ، هرهاق ، يربط ، ریرج  نبدمحم  يربط ، خیرات  - 2
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رب هک  ار  یفیلکت  هدرک و  دـهع  هب  يافو  میوش ، هتـشک  رگا  یتح  .مینک  یم  تیاـمح  وت  زا  ناـمیاه  گر  ولگ و  نوخ  اـب  مینک و  یم 
(1) «. میا هداد  ماجنا  تسا ، هدوب  ام  هدهع 

ياه هنحـص  ماـمت  رد  مدرم  همه  دـیاب  هک  میزومآ  یم  ار  نآ » هب  لـمع   » و فیلکت »  » تخانـش مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  بتکم  رد 
دندوب هاگآ  شیوخ  هفیظو  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  نامز  رد  قح  ناوریپ  همه  رگا  یتسار ، هب  .دنشاب  هتـشاد  هجوت  نآ  هب  یگدنز 

خـیرات و ریـسم  دـندرک ، یم  لمع  ناش  فیلکت  هب  شیوخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  تیامح  يزابناج و  اب  البرک  نادیهـش  دـننام  و 
.دش یم  میسرت  رگید  يا  هنوگ  هب  ناناملسم  مالسا و  تشونرس 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  میرح  زا  يرادساپ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  میرح  زا  يرادساپ 

ناشیا .دـشاب  اه  همیخ  کیدزن  هک  درک  باختنا  ار  یلحم  نمـشد ، هاپـس  اب  هزرابم  ماگنه  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
يریگولج شتیب  لها  میرح  هب  نمـشد  ضّرعت  زا  شیوخ  یهلا  تریغ  اب  دراد ، ندب  رد  ناج  هک  ینامز  ات  تساوخ  یم  هلیـسو  نیدب 

یم رب  هکلب  تخادرپ ، یمن  نمشد  بیقعت  هب  ماما  درک ، یم  رارف  وا  لباقم  زا  نمشد  نوچ  درک و  یم  هلمح  هزرابم ، ماگنه  ماما  .دنک 
یم عالطا  شیوخ  تیب  لها  هب  هّللاب ،» الا  َهوق  َلوَح و ال  ال   » دایرف اب  نینچ  مه  .داد  یم  همادا  هزرابم  هب  اـه  همیخ  فارطا  رد  تشگ و 

تسا هدنز  زونه  هک  داد 

ص 318. ج 4 ، 1358 ق ، هرهاق ، يربط ، ریرج  نبدمحم  يربط ، خیرات  - 1
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(1) .دوزفا یم  نانآ  بلق  توق  رب  تروص  نیدب  و 

ینیسح تریغ 

ینیسح تریغ 

اب دنتفرگ  میمصت  دنکفا ، یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  نانآ  دیدش ، تخس و  يا  هزرابم  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندید  نانمـشد  یتقو 
هب هلمح  دندنکفا و  ییادج  اه  همیخ  نیسح و  نایم  روظنم  نیدب  .دنریگب  ار  ماما  نیگنس  تالمح  يولج  یحور ، هبرض  نتخاس  دراو 
يا : » دز دایرف  دـنلب  يادـص  اب  تساه ، همیخ  يوس  هب  هلمح  لاح  رد  نمـشد  دـید  هک  نیمه  ماما  .دـندرک  زاغآ  ار  ناشیا  ياه  همیخ 

ار دوخ  رگا  دیشاب و  هدازآ  دوخ  یگدنز  رد  مک  تسد  دیساره ، یمن  تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفـس ! یبا  نادناخ  ناوریپ 
«. دینک ظفح  ار  دوخ  یناسنا  فرش  دیشیدنایب و  دوخ  ناکین  هب  دیناد  یم  برع 

«. تسین یگنج  امش  اب  هک  ار  ناکدوک  نانز و  دیگنج ، یم  نم  اب  امش  مگنج و  یم  امش  اب  نم 

نیـسح ماما  اب  گنج  هب  ار  نانآ  تشادزاب و  اه  همیخ  هب  هلمح  زا  ار  نایهاپـس  یلد  گنـس  تواسق و  همه  نآ  اب  رمـش  هظحل ، نیا  رد 
(2) .دنادرگرب مالسلا  هیلع 

ص 135. مالسلا ج 3 ، هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  یناگدنز  - 1
ص 136. ج 3 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  یناگدنز  - 2
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يّربت یّلوت و 

يّربت ّیلوت و 

اب تسیاب  یم  دّهعتم  ناملسم  کی  .دیزی  هرهچ  رد  لطاب  دوب و  یّلجتم  ترضح  نآ  دوجو  رد  قح  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  رصع  رد 
.دشاب هتشاد  يّربت »  » شنانمشد زا  و  ّیلوت »  » وا

هدنهد ناشن  ناشراعشا  اهزجر و  نانخـس و  دندوب و  دایز  نبا  دیزی و  ههبج  فلاخم  دندرک و  یم  تیامح  ربمایپ  دنزرف  زا  ماما  نارای 
ٍدْعَـس ِْنبِِال  ٌرِـصان و  ِْنیَـسُحِلل  ّینِا  ِّبَر  ای  : » دـیوگ یم  نینچ  شیوخ  یناوخ  زجر  رد  دربن  ماگنه  يدـنک  ءاثعـشلاوبا  .دوب  تیعقاو  نیا 

؛ ٌرِجاه ٌكِرات و 

(1) «. متسه دعس  نبا  هدنراذگاو  و  نیسح »  » روای نم  ایادخ 

يّربت وت  هاگشیپ  هب  هورگ  نیا  راک  زا  نم  ایادخ  مْوَقلا ؛ ِءالُؤه  ِلاِعف  ْنِم  َْکَیِلا  ُءَْربَأ  ّینِا  َّمُهّللَا  : » دیوگ یم  هنوگ  نیا  ریضخ  نب  ریرب  ای 
(2) «. میوج یم 

یم ینمـشد  دشاب ، تنمـشد  هک  ره  اب  مینک و  یم  یتسود  دـشاب ، وت  رادتـسود  هک  ره  اب  : » تفگ یم  اروشاع  بش  رد  لاله  نب  عفان 
(3) «. مینک

تسین و وت  زا  رت  بوبحم  رتزیزع و  نم  دزن  سک  چیه  نیمز  رد  دنگوس ! ادـخ  هب  نیـسح ! يا  : » درک ضرع  ماما  هب  سباع  نینچ  مه 
(4) «. مدرک یم  نینچ  منک ، عافد  وت  زا  منوخ  ناج و  زا  رتهب  يزیچ  هب  دوب ، نکمم  رگا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  ّیلوت  یتسود و  تبحم و  راهظا  همه  اه  نیا 

ص 238. فطلا ، هعقو  - 1
ص 164. ج 1 ، 1381 ق ، هیمالسا ، نارهت ، تاراشتنا  يا ، هرمک  لیلخ  تعاجش ، رصنع  - 2

ص 316. ج 1 ، تعاجش ، رصنع  - 3
ص 29. ج 45 ، راونالاراحب ، - 4
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.دیآ یم  رامش  هب  نایدیزی  دیزی و  زا  نانآ  يّربت  ترضح و  نآ  هب  تبسن 

نامیپ هب  يدنب  ياپ 

نامیپ هب  يدنب  ياپ 

طیارـش فالخ  رب  هیواعم  دنچ  ره  .دـنکن  مایق  هک  تسب  نامیپ  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ات دوب  رادیاپ  هیواعم  اب  نامیپ  رس  رب  ور ، نیا  زا  .دنک  درخ  ینکـش  نامیپ  اب  ار  شیوخ  تیـصخش  دشن  یـضار  یلو  درک ، راتفر  حلص 

.دُرم هیواعم  هک  نیا 

فارطا زا  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  هفوک و  مدرم  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  : » دسیون یم  هللا  همحر  دیفم  خیش 
نآ خساپ  رد  درکن و  لوبق  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دننک ، تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  علخ و  ار  هیواعم  دنرـضاح  هک  دنتـشون  همان 
دهع رب  نم  تسا ، هدـنز  هیواعم  ات  .منک  ضقن  ار  نآ  دـهد  یمن  هزاجا  نم  نادـجو  هک  تسا  يدـهع  هیواعم  نم و  ناـیم  تشون : اـه 

(1) «. درک مهاوخ  نالعا  ار  دوخ  میمصت  هرابود  درذگرد ، وا  نوچ  مرادیاپ و  شیوخ 

.داد یم  حیجرت  یصخش  عفانم  رب  ار  یمومع  حلاصم  هشیمه  دوب و  تلیضف  يالعا  هنومن  تیناسنا و  مسجت  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 
هیواعم نوچ  یتیـصخش  اب  ار  شنامیپ  دهع و  یتح  دشن  رـضاح  مالـسا ، نوناق  ظفح  يارب  دوب و  مالـسا  تما  راوخمغ  هراومه  ناشیا 

: دنا هتفگ  هنومن  يارب  .دیزرو  تماقتسا  درک و  ربص  نانچ  مه  یلو  دروخ ، یم  لد  نوخ  تدم  نآ  رد  هچرگا  دنک و  ضقن 

ص 105. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  خیرات  - 1
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رایسب دیسر ، ترضح  نآ  شوگ  هب  شرهاوخ  زوسرگج  راعشا  دنداد و  يو  هب  ار  يدع  نب  رجُح  تداهش  یناهگان  ربخ  هک  یماگنه 
رگا : » تفگ یم  مارآ  مارآ  بل  ریز  تسیرگ ، یم  هک  یلاـح  رد  ماـما  .تـشگ  يراـج  شنامـشچ  زا  کـشا  راـیتخا  یب  دـش و  رثأـتم 

(1) «. مدرب یم  هلمح  یغاط  موق  نیا  هب  مدیگنج و  یم  متشادن ، ینامیپ 

ادخ نید  يرای 

ادخ نید  يرای 

ناناملسم و سومان  ینید و  تاسّدقم  يارب  هک  دندوب  هدش  يدساف  ملاظ و  تموکح  راتفرگ  مدرم  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  رصع  رد 
اب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .تفر  یم  يدوباـن  هب  ور  یتموکح ، ناـنچ  هیاـس  رد  ادـخ  نید  دوبن و  لـیاق  یتـمرح  چـیه  زیزع  مالـسا 

متـس و هیلع  گرزب  يداهج  رد  ار  نایعیـش  ات  دش  راپـسهر  هفوک  هب  اج  نآ  زا  تفر و  هّکم  هب  دـیزی ، اب  تعیب  زا  ندـیزرو  يراددوخ 
دوب تلادع  قح و  زا  يرادساپ  نید و  يایحا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  داهج  یتسار ، هب  .دنک  يربهر  ادخ  نید  يرای  يارب 

.دندیزگرب ار  تداهش  نایدیزی ، هطلس  نتفریذپن  اب  شنارای  دوخ و  هار ، نیا  رد  هک 

لیطعت دـننام : نایوما  تموکح  ياهداسف  ندرمـشرب  اب  تشاد ، قدزرف  اب  هفوک  ریـسم  رد  هک  يرادـید  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
: دومرف ادخ  نید  ماکحا  ندش  تسس  مدرم و  لاوما  تراغ  یگراوخ ، یم  جاور  یهلا ، دودح  ندش 

ص 183. ج 1 ، اروشاع ، زا  لبق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  - 1
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یهلا مالک  ات  منک  داهج  وا  هار  رد  مرادـب و  زیزع  ار  وا  رّهطم  تعیرـش  مزیخرب و  ادـخ  نید  يرای  هب  هک  متـسه  یـسک  نیرتراوازـس  »
اهریـشمش يا  سپ  دنام ، یمن  راوتـسا  مندش  هتـشک  هب  زج  ادخ  لوسر  مدـج ، نید  رگا  : » دومرف رگید  ییاج  رد  ای   (1) «. دوش نیرترب 

(2) «. دیریگارف ارم 

، مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  مایق و  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  تاغیلبت  فالخ  رب  هک  دـهد  یم  ناشن  نانخـس  نیا  همه 
تنوشخ و هنوگره  یفن  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  نآرق و  يایحا  يارب  ینید  یهلا و  دصرددص  يداهج  تضهن و 

لها هارمه  هب  ورین  ناوت و  همه  اب  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داهج  هلحرم  نیرتالاب  هک  دـش  روآداـی  دـیاب  .دوب  یبلط  هاـج 
ِلیبَس یف  ُْمتْدَهاج  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  : » درک ادـف  ریـسم  نیا  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  تساخرب و  ادـخ  نید  نانمـشد  اب  دربن  هب  شنارای  تیب و 

(3) «. ِهّللا ِدیحَْوت  ْنَع  َنوُّباّذلا  ِهّللا 

تقیقح هار  رد  تماقتسا 

تقیقح هار  رد  تماقتسا 

زا یکی  رد  .دش  یم  قارع  يوس  هب  تکرح  هدامآ  ینیسح  ناوراک  دیسر و  یم  ارف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رفس  نامز  كدنا  كدنا 
هون ود  زا  یکی  ادخ و  لوسر  هداز  وت  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیپ  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  اهزور ،

تردارب دننام  زین  وت  هک  مناد  یم  حالص  نینچ  نم  .یتسه  وا 

ص 336. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  - 1
ص 20. فوهل ، - 2

.نابرق رطف و  دیع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صوصخم  ترایز  نانجلا ، حیتافم  - 3

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  www.Ghaemiyeh.comناناوجون و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 85 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_73_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_73_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:74

هب زین  نم  .درک  لمع  وا  لوسر  لاعتم و  يادخ  روتـسد  هب  مردارب  رباج ! يا  : » دومرف ماما  يوش .» فرـصنم  رفـس  نیا  زا  ینک و  حـلص 
«. تسا مایق  نم  هفیظو  یلو  دوب ، حلص  وا  هفیظو  .منک  یم  لمع  شلوسر  ادخ و  روتسد 

یم ماما  زا  نانآ  .دـندرک  دـنلب  هیرگ  نویـش و  هب  ادـص  دـنتفرگ و  ار  ماما  رود  هلان  هآ و  اب  مشاه  ینب  نانز  هنیدـم ، زا  جورخ  ماـگنه 
: دنتفگ یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  .درک  یم  شرافس  ییابیکش  ربص و  هب  ار  نانآ  ترضح  یلو  دوشن ، جراخ  هنیدم  زا  هک  دنتساوخ 
ام دـنک ؛ یم  یعادـت  ام  يارب  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  تداهـش  ادـخ و  لوسر  تلحر  هنیدـم  زا  وت  نتفر  نیـسح ! اـی 

؟ مینک لمحت  ار  نآ  هنوگچ 

دنتـشک و ار  تردـپ  ناـنآ  دوزفا : يو  .تشاد  رذـحرب  قارع  يوس  هب  نتفر  زا  ار  وا  دیـسر و  ماـما  روضح  هب  هکم  رد  زین  ساـبع  نبا 
(1) .درک يراشفاپ  دوخ  میمصت  رب  نانچ  مه  تفریذپن و  ار  وا  داهنشیپ  ماما  .ورن  نانآ  يوس  هب  رگید  وت  .دنتخاس  حورجم  ار  تردارب 

هناهاگآ باختنا 

هناهاگآ باختنا 

نآ يارب  مایق ، نیا  نایاپ  زا  شناهارمه  نارای و  نتخاس  هاگآ  و  تداهـش _  رفـس _  نیا  ماجرف  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاـگآ 
هناهاگآ دارفا ، باختنا  هک  دوب 

ص 399. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  - 1
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ات داد  ربخ  زین  شدوخ  نارای  هب  ار  نینوخ  تشونرس  نیا  یلو  .دش  دهاوخ  دیهش  هک  تسناد  یم  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دشاب 
، نانیا : » دومرف نینچ  درک و  عمج  ار  شیوخ  باحـصا  نارای و  اروشاع  بش  رد  وا  .دـشاب  یهاگآ  تریـصب و  يور  زا  نانآ  یهارمه 

.درب دـنهاوخ  تراسا  هب  زین  ارم  هداوناخ  تراغ ، زا  سپ  .تشک  دـنهاوخ  دـننک ، یم  داهج  نم  يور  شیپ  هک  ار  یناـسک  همه  نم و 
تسود سکره  .تسا  مارح  نادناخ  ام  دزن  گنرین  .دینک  مرش  یلو  دینادب ، ای  دیشاب  هتشادن  ربخ  اهراک  نیا  زا  امش  هک  مراد  نآ  میب 
ترـضح فنخموبا ، لـقن  هب  .دـنار  ناـبز  رب  ار  نانخـس  هنوگ  نیا  اـهراب  زین  هار  لوط  رد  ماـما   (1)  .« ...ددرگ زاب  دـشاب ، ام  اب  درادـن 

یبوخ هب  ترـضح  نآ  .دنور  یم  یتشونرـس  هچ  لابقتـسا  هب  دننادب  هک  نآ  نودب  دنوش  هارمه  وا  اب  شناهارمه  هک  تشادـن  تسود 
يراکادـف وا  هار  رد  دنرـضاح  هک  درک  دـنهاوخ  یهارمه  ار  وا  یناسک  اـهنت  دـنک ، نشور  ناـنآ  يارب  ار  هدـنیآ  رگا  هک  تسناد  یم 

(2) .دنوش هتشک  وا  رانک  رد  دننک و 

باختنا تریـصب  یهاگآ و  نودب  ار  تداهـش  هار  دندماین و  البرک  هب  هناروکروک  فدـه و  یب  اروشاع  نانیرفآ  هسامح  تفگ  دـیاب 
هب دیدازآ  امش  مراد و  یم  رب  امش  همه  زا  ار  متعیب  نم  دومرف  ناشنارای  هب  ینانخس  رد  ماما  هک  نآ  زا  سپ  اروشاع ، بش  رد  .دندرکن 
ام يارب  ار  يزور  نینچ  زگره  دـنوادخ  : » تفگ تساـخرب و  اـج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـبع  دـیورب ، دـیهاوخ  یم  هـک  اـجک  ره 

نوخ هرطق  نیرخآ  ات  نم  : » تفگ هجسوع  نب  ملسم  سپس  .میراذگ » اهنت  ار  وت  هک  درواین 

ص 108. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  يامیس  - 1
ص 166. ج 3 ، فطلا ، هعقو  - 2
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نب دعـس  نآ ، زا  سپ  تفر .» مهاوخ  ناشگنج  هب  خولک  گنـس و  اب  مشاـب ، هتـشادن  یحالـس  چـیه  رگا  دـیگنج و  مهاوخ  وت  هار  رد 
مهاوخن رب  وت  يرای  زا  تسد  مه  زاب  دننک ، هدنز  ار  مرتسکاخ  هدز و  شتآ  ار  مندـب  موش و  هتـشک  هبترم  داتفه  رگا  : » تفگ هّللادـبع 

نب عفان   (1) «. منک وت  يادف  ار  مناج  مدرگ و  هدـنز  زاب  موش و  هتـشک  وت  هار  رد  راب  رازه  مراد  تسود  : » تفگ نیق  نب  ریهز  تشاد .»
: تفگ ریشب  نبدّمحم  مینک .» یم  يرای  ار  وت  میا و  هدادن  تسد  زا  میراد و  ار  نامیاه  تریـصب  هزیگنا و  نامه  ام  : » تفگ یم  لاله 

صولخ افـص و  تریـصب و  همه  نیا  ربارب  رد  زین  ماـما   (2) «. مراد رب  نات  يرای  زا  تسد  رگا  دـننک  هعطق  هعطق  ارم  ناـبایب  ناگدـنرد  »
ادخ .مرادن  غارس  منادناخ  زا  رتهب  رتراکوکین و  ینادناخ  مسانش و  یمن  دوخ  باحصا  زا  رترب  رتالاو و  یباحصا  انامه  : » دومرف نینچ 

(3) «. دهد ریخ  يازج  امش  همه  هب 

رب نامیاه  ینمـشد  اه و  یتسود  اه و  تیامح  اـه و  يوریپ  یگدـنز ، ياـه  هنحـص  همه  رد  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  نیـسح  ياروشاـع 
ماگ هار  نآ  رد  ریسم ، ّتیناقح  راک و  یتسرد  هب  نانیمطا  نیقی و  اب  مینک و  لمع  لماک  یهاگآ  تریصب و  اب  قیمع و  تخانش  ساسا 

.میسرب یقیقح  تداعس  هب  ات  میراذگب 

ص 338. ج 2 ، ، 1378 نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  مق ، یلیعامسا ، سابع  تمحر ، باحس  _ 3 - 1
ص 316. ج 1 ، تعاجش ، رصنع  _ 4 - 2
ص 237. ج 2 ، تمحر ، باحس  _ 5 - 3
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راثیا

راثیا

لاح .دندیـسر  تداهـش  هب  سابع  ناگدید  ربارب  رد  کیاکی  ات  دـنتخادرپ  دربن  هب  هناریلد  دـندش و  راکیپ  هصرع  دراو  سابع  ناردارب 
هب ات  تفاتـش  نیـسح  شزیزع  ردارب  روضح  هب  سابع  ور ، نیا  زا  .دوب  هدش  رکـشل  یب  اهنت و  نادیهـش  رادرـس  هدـنامن و  یـسک  رگید 

! ما هدش  ریـس  یگدنز  زا  هدش ! گنت  ما  هنیـس  : » تشاد هضرع  نیـسح  تمدـخ  يو  .دـنک  یناشف  ناج  شبتکم  هار  رد  دور و  نادـیم 
«. منک ادف  ار  مناج  مورب و  دیهدب  هزاجا 

رد کشا  سپ  .دـید  شدوجو  رـسارس  رد  ار  يرگراـثیا  یبلط و  تداهـش  يرادـم ، نید  ادـخ ، هب  قشع  تسیرگن و  ار  ساـبع  ماـما ،
یکدـنا نالفط  نیا  يارب  يراد ، نادـیم  دـصق  هک  نونکا  : » دومرف هاگ  نآ  .تفرگ  شوغآ  رد  ار  سابع  دز و  هقلح  نیـسح  نامـشچ 

«. تسا دنلب  اه  همیخ  زا  ناش  شطعلا  دایرف  هک  روایب  بآ 

ياه فص  هب  نوچ  تعاجـش  هشیب  ریـش  نآ  .دـیدرگ  یهار  تشادرب و  ار  کشم  شیالوم ، نامرف  تعاطا  يارب  ناماک  هنـشت  ياـقس 
تشادرب یبآ  تسد ، فک  اب  سپس  .درک  بآ  زا  رپ  ار  کشم  دش و  تارف  طش  دراو  انتعا  یب  دیسر ، تارف  نابهگن  نازابرس  مکارتم 

شطعلا هلان  شردارب و  یگنـشت  ناهگان  .درک  کیدزن  شناهد  هب  دروآ و  الاب  ار  بآ  .دـهاکب  شا  یگنـشت  زا  یکدـنا  دـشونب و  اـت 
همیخ يوس  هب  دـمآ و  نوریب  تارف  طش  زا  یگنـشت  اب  درک و  اهر  ار  تارف  لـالز  بآ  سپ  .درک  روطخ  شنهذ  هب  نیـسح  ناـکدوک 

.درک تکرح  نیسح  ياه 

شیامن هب  اروشاع ، زور  رد  سابع  هک  دوب  راثیا  تاواسم و  جوا  نیا 
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نیا نام ، یگدنز  رسارس  رد  هک  دزومآ  یم  ام  هب  البرک  هنحص  نیرت  ساسح  رد  نیـسح  هاپـس  ماقم  الاو  رادملع  راتفر  نیا  .تشاذگ 
.میهد رارق  دوخ  یگدنز  هحولرس  ار  ناعون  مه  اب  یهارمه  يدردمه و  هشیمه  مینکن و  شومارف  ار  گنهرف 

هبور زا  هک  نمـشد  .درک  یم  تظفاحم  کشم  زا  رگید  یتسد  اب  دز و  یم  ریـشمش  یتسد  اب  تخادرپ ؛ گنج  هب  ناماک  هنـشت  ياّقس 
تسار و شیپ و  سپ و  زا  داد و  رارق  ریـشمش  هزین و  ریت و  جاـمآ  اـه  لـخن  تشپ  زا  ار  وا  تشاد ، تـشحو  ساره و  وا  اـب  ندـش  ور 
وا پچ  تسار و  تسد  نمشد ، .دناسرب  هاگ  همیخ  هب  ملاس  ار  کشم  ات  درک  یم  عافد  دیگنج و  یم  سابع  .دندرک  هلمح  ودب  پچ ،

شکرابم قرف  رب  نینهآ  يدومع  رگید ، یملاظ  .تخیر  نیمز  رب  کشم  بآ  .داد  رارق  ریت  زا  یناراب  جاـمآ  ار  کـشم  درک و  عطق  ار 
کـشا اب  دـیناسر و  سابع  نیلاب  هب  ار  دوخ  ماما  .دـناوخ  ارف  ار  نیـسح  لاح ، نیمه  رد  داـتفا و  نیمز  يور  هب  بسا  زا  ساـبع  هک  دز 

(1) .تسویپ ّتیدبا  هب  سابع  درک و  هقردب  ار  ردارب  ناور 

 .... وا بدا  سابع و  رب  نیرفآ  وا ، يرادافو  سابع و  رب  نیرفآ  وا ، راثیا  سابع و  رب  نیرفآ  وا ، تاساوم  سابع و  رب  نیرفآ 

ج 2. تمحر ، باحس  _ 1 - 1
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نارای زا  توعد 

نارای زا  توعد 

یکیدزن زا  وت  بیبح ! ای  دوزفا ...« : نآ  رد  تشون و  رهاظم  نب  بیبح  هب  يا  همان  دیسر ، البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز 
يرای سپ  .يدـنم  تریغ  انـشآ و  درد  وت  رگید ، يوس  زا  .یـسانش  یم  ار  ام  نارگید ، زا  رتشیب  رتهب و  یهاـگآ و  ادـخ  لوسر  هب  نم 

«. ...دوبدهاوخ وت  نادردق  تمایق  رد  ادخ  لوسر  مّدج  .نکن  غیرد  ام  زا  ار  دوخ 

نینچ شا  هلیبق  دارفا  نایم  رد  دز و  یـضیرم  هب  ار  دوخ  دایز ، نب  هّللادـیبع  نارومأم  سرت  زا  دیـسر ، بیبح  تسد  هب  ماـما  هماـن  نوچ 
ناما رد  هّللادیبع  رطخ  زاو  دوشن  شاف  وا  ینورد  میمـصت  ات  تفگ  یم  نخـس  هنوگ  نیا  بیبح  .تسا  هدش  ریپ  رگید  هک  درک  دومناو 

.دنامب

یم هناـهب  دـبلط ، یم  يراـی  يارب  ار  وـت  نیـسح  کـنیا ، داد ؟ یهاوـخ  هچ  ار  ربماـیپ  خـساپ  درم ! : » تفگ وا  هب  بیبـح  رـسمه  يزور 
نیشنب و هناخ  رد  نانز  لثم  تسا ، نینچ  رگا  : » تفگ تشادرب و  رس  زا  ار  دوخ  يرـسور  دش و  يراج  شیاه  کشا  سپـس  يروآ »؟
هب متـشاد و  داهج  هزاجا  مدوب و  درم  شاک  يا  هّللادـبعابا ! ای  تفگ : دیـشکرب و  دوخ  نیـشتآ  لد  زا  یهآ  هاگ  نآ  نک .» يراد  هناخ 

«. متفاتش یم  وت  يرای 

اب ار  مدیفس  نساحم  نیا  تفر و  مهاوخ  نیـسح  يوس  هب  نم  .شابم  نارگن  : » تفگ دید ، شنز  زا  ار  كاپ  ساسحا  نیا  نوچ  بیبح 
ناما رد  يارب  ما ، هدرک  عیاش  مناشیوخ  نایم  رد  هک  زین  نانخس  نیا  .درک  مهاوخ  نیگنر  دوخ  نوخ 
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«. دوب دایز  نب  هّللادیبع  ناسوساج  رطخ  زا  ندنام 

، نیـسح شیالوم  باکر  رد  اوشاـع ، زور  رد  يو  .تفر  ـالبرک  هب  شیوخ  مـالغ  هارمه  دـش و  جراـخ  هفوک  زا  هنابـش  بیبح  يراـب ،
(1) .تشگ لیان  تداهش  يالاو  ماقم  هب  هناقشاع 

یتسرپداژن یفن 

یتسرپداژن یفن 

زا سپ  تفای و  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يرازگ  تمدـخ  تداعـس  رذوبا ، گرم  زا  سپ  هک  دوب  يراـفغرذوبا  هایـس  مـالغ  نوج ،
ارف اروشاع  زور  نوچ  .دـش  البرک  یهار  ناشیا  هارمه  دـیزگرب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يراک  تمدـخ  ترـضح ، نآ  تداهش 

، داتفا نوج  هب  شهاگن  نوچ  نیسح  .تساوخ  هزاجا  نمشد ، اب  گنج  يارب  دش و  بایفرش  شیوخ  ياوشیپ  روضح  هب  نوج  دیـسر ،
«. ورب یهاوخ ، یم  هک  اجکره  هب  يدازآ ، وت  .نکم  راتفرگ  ار  دوخ  نونکا  .ینک  یگدنز  رتهب  هک  يدوب  ام  دزن  نوج ! يا  : » دومرف

رـسپ يا  : » تفگ دیـسوب و  ار  نآ  داتفا ، نیـسح  ياهاپ  يور  دوب ، يراج  شتروص  رب  کـشا  ياـه  هرطق  هک  یلاـح  رد  هایـس  درمدار 
زا تسد  دیا ، هداتفا  یتخس  یگنت و  رد  هک  لاح  .رادروخرب  امش  فاطلا  زا  مدوب و  امش  رانک  رد  تینما  شیاسآ و  تقو  ادخ ! لوسر 

يوب تسا ، هایس  نم  گنر  ربمغیپ ! رسپ  يا  :» تفگ یم  درک و  یم  رارصا  نانچ  مه  وا  درک .» مهاوخن  نینچ  زگره  مرادرب ؟ امش 

ص 105. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  يامیس  - 1
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ددرگ و دیپس  مگنر  ات  رادـب  ینازرا  نم  هب  ار  تشهب  راذـگ و  ّتنم  نم  رب  نک و  مرک  .متـسین  یفیرـش  نادـناخ  زا  مرادـن و  یـشوخ 
هتخیمآ امـش  كاپ  ياه  نوخ  اب  ار  دوخ  هایـس  نوخ  ات  دـش  مهاوخن  ادـج  امـش  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب  .مباـی  تفارـش  موش و  وب  شوخ 
تداهش عیفر  ماقم  هب  ات  تخادرپ  گنج  هب  دیدرگ و  تداهش  يوک  راپـسهر  يو  داد ، دربن  هزاجا  نوج ، هب  ماما  هک  یماگنه  مزاس .»

دیپس ار  نوج  یهلا ! : » دیامرف یم  تسا و  هتفرگ  شیوخ  نماد  رد  ار  نوج  رس  هک  دندید  ار  نیسح  نوج ، تداهـش  زا  سپ  .دش  لیان 
(1) «. زادنایم ییادج  دّمحم ، لآ  وا و  نایم  رادب و  شروشحم  نابوخ  اب  نادرگ و  وب  شوخ  و 

، دراد ياج  تداهـش  مزب  رد  هچ  نآ  هکلب  درادـن ، هار  ّتیلم  داژن و  ینوگاـنوگ  تسا ، تداهـش  بتکم  ناـمه  هک  نیـسح  بتکم  رد 
زا ادخ و  هار  رد  يراکادف  قشع و  گنر  هب  ندمآرد  تداهش ، .دراد  رارق  تیموق  داژن و  زا  رتالاب  هک  تسا  یناسنا  تلاصا  تیهام و 

هایس و نایم  نوچ  تشاد ؛ دیهش  هنوگ  همه  دوب  هدرتسگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یقشع  مزب  .تسا  ندیشوپ  مشچ  دوخ  هتـساوخ 
تداهـش ماقم  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماما  نارای  رگید  زا  دوبن  یگناگود  تواـفت و  كرت ، سراـپ و  مجع ، برع و  دـیفس ،

دوب رادافو  ردق  نآ  شیالوم  هب  تبسن  يو  .تشاد  رارق  نیسح  تمدخ  رد  دوب و  ناکرت  زا  مَلسا  .تسا  مَلسَا  مان  هب  يدرف  دمآ ، لیان 
رگید دـننام  مه  ملـسا  دیـسر ، ارف  اروشاع  زور  نوچ  .دـنام  شیادـتقم  الوم و  راـنک  رد  زین  ـالبرک  رد  دـشن و  ادـج  يو  زا  زگره  هک 

یقمر هک  یلاح  رد  .داتفا  نیمز  رب  هزرابم  زا  سپ  درک و  راکیپ  تفرگ و  نمشد  اب  دربن  نذا  باحصا ،

ص 354. ج 1 ، نادیهش ، ياوشیپ  - 1
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رب تروص  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  شرس  هک  دید  ار  نیسح  شیالوم  دیشک ، یم  ار  شیاه  سفن  نیرخآ  دوب و  هدنامن  یقاب  وا  نت  رد 
ار شا  هنوگ  ربمغیپ ، رسپ  هک  نم  دننام  نونکا ]  ] تسیک : » تفگ تسب و  شقن  ملسا  ياه  بل  رب  ییابیز  دنخبل  .تسا  هداهن  شتروص 
(1) .دیشک رپ  نیرب  تشهب  يوس  هب  شحور  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هظحل ، نیا  رد  .دهد » ناج  سپس  دراذگ ، وا  هنوگ  هب 

يرورپ قشاع 

يرورپ قشاع 

دیسر و تداهش  هب  دیزی  هاپـس  هلمح  نیتسخن  رد  وا  .تشاد  روضح  البرک ، رد  ورمع  شرـسپ  اهنت  رـسمه و  هارمه  هب  يراصنا  هدانُج 
دوب هتساخون  یناوج  هدانُج ، رسپ  ورمع  .دندوب  تشهب  رد  نیسح  هاپس  نالوارق  شیپ  نانیا  هک  تفرگ  رارق  نادیهش  نیتسخن  هورگ  رد 

درک و تعاطا  دنزرف  .ورب » ردپ  لابند  هب  زیخرب و  مدنزرف ! : » تفگ وا  هب  شردام  ردپ ، تداهش  زا  سپ  .تشادن  رتشیب  لاس  هدزای  هک 
ورمع .دادـن  هزاجا  وا  هب  ماما  یلو  .دریگب  دربن  هزاجا  ات  تفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تمدـخ  سپـس  .تفرگ  تسد  هب  يریـشمش 

نیا اب  ماما  دشابن .» یـضار  تردام  دیاش  يوش ، هتـشک  دـیابن  وت  .تسا  هدـش  هتـشک  تردـپ  یناوج و  وت  : » دومرف ماما  درک و  رارـصا 
.دیشیدنا یم  شردام  لاح  تاعارم  هب  راک ،

ص 354. ج 1 ، نادیهش ، ياوشیپ  - 1
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يوس هب  ورمع  داد و  هجیتن  وا  رارصا  .تسا » هدرک  منت  رب  مزر  سابل  شدوخ  مورب و  نادیم  هب  تسا  هداد  روتسد  مردام   » تفگ ورمع 
رانک رد  هک  شردام  .دنتخادنا  ماما  هاپـس  يوس  هب  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  نایدیزی ، .دیـسر  تداهـش  هب  تفر و  گنج  نادیم 

يا مرسپ ! يدرک  داهج  وکین  هچ  : » تفگ نینچ  نآ  هب  باطخ  دیـسوب و  تشادرب و  ار  نآ  دیود ، رـس  يوس  هب  تشاد ، روضح  نادیم 
یمن سپ  ما ، هداد  ادخ  هار  رد  هک  ار  يا  هیده  : » تفگ تخادنا و  دـیزی  هاپـس  يوس  هب  ار  رـس  سپـس  ممـشچ »! رون  يا  مبلق ، يداش 

شمـشچ ولج  زین  شزیزع  رـسپ  رـس  دوب و  هدرک  میدقت  ار  رهوش  دنک ، نیـسح  میدقت  هک  تشادن  یناغمرا  رگید  راکادف  نز  مریگ .»
.دیدرگ تداهش  نادیم  هناور  دنکرب و  اج  زا  ار  شا  همیخ  نوتـس  ور ، نیا  زا  .دزاس  ادف  زین  اردوخ  تفرگ  میمـصت  سپ  .تشاد  رارق 

(1) .تشگزاب اه  همیخ  بناج  هب  درک و  تعاطا  نز  نآ  .داد  تشگزاب  نامرف  تسیرگن ، یم  ار  وا  هک  نیسح 

ربهر هب  قشع 

ربهر هب  قشع 

ياه يدنلب  یتسپ و  ات  دز  یتشگ  اه  همیخ  فارطا  رد  دمآ و  نوریب  اه  همیخ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع ، بش  ياه  همین  رد 
فارطا رد  ییاهنت  هب  ماما  دـش  هجوتم  هک  ترـضح _  نآ  نارای  زا  لاله _  نب  عفان  ماگنه ، نیا  رد  .دـنک  یـسررب  ار  گنج  نادـیم 

هب ترضح ، نآ  ناج  زا  يرادساپ  يارب  ددرگ ، یم  اه  همیخ 

ص 327. ج 2 ، 1352 ق ، هیوضترم ، پاچ  فجن ، یناقمام ، همالع  لاقملا ، حیقنت  - 1
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ییاهنت هب  مدید  نوچ  : » تفگ عفان  يا »؟ هدمآ  نوریب  ارچ  عفان ! يا  : » دیـسرپ يو  زا  دـش و  وا  هجوتم  ترـضح  .داتفا  هار  ناشیا  لابند 
ندمآ و نوریب  شابم ، نارگن  : » دومرف ماما  دـسرب .» امـش  هب  یبیـسآ  نمـشد  بناج  زا  هک  مدیـسرت  مدـش و  نارگن  دـینز ، یم  تشگ 
ام ياه  هلمح  عفد  يارب  اه  نآ  زا  نمـشد  اداـبم  اـت  منک  یـسررب  ار  فارطا  ياـه  لادوگ  اـه و  هپت  هک  دوب  نیا  يارب  نم  ندز  تشگ 

«. ددرگ رو  هلمح  اه  همیخ  هب  تشپ ، زا  دنک و  هدافتسا 

رد زگره  هک  تسا  يا  هدعو  نیا  تسا و  دوعوم  بش  نامه  بشما  : » دومرف دوب ، هتفرگ  شتـسد  رد  ار  عفان  تسد  هک  یلاح  رد  ماما 
ایآ عفان ! يا  : » دومرف داد و  ناشن  عفان  هب  دـش ، یم  هدـید  رود  زا  باتهم  وترپ  رد  هک  ار  ییاه  هوک  هتـشر  سپـس  .تسین » یفـالخ  نآ 

ندینش اب  یهد »؟ تاجن  گرم ، هطرو  زا  ار  تدوخ  ینک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  نیا  زا  يرذگب و  اه  هوک  نیا  نایم  زا  يرادن  لیم 
رازه هب  ار  مبسا  ریـشمش و  نیا  نم  دنیـشنب ، میازع  هب  مردام  : » تفگ تخادنا و  ترـضح  نآ  ياهاپ  يور  ار  شدوخ  عفان  هلمج ، نیا 

یماگنه ات  داتفا  دهاوخن  ییادج  وت  نم و  نایم  تسا ، هتـشاذگ  ّتنم  نم  رب  وت  تبحم  اب  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  .ما  هدیرخ  مهرد 
(1) «. دوش جراخ  ندب  زا  مناج  منک و  راثنوت  هار  رد  ار  منوخ  ددرگ و  هتسخ  مبسا  دوش و  دنک  مریشمش  نیا  هک 

شیوخ ياوشیپ  زا  ینابیتشپ  هشیدنا  رد  دنا و  هدش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هار  رد  يزابناج  هتفیـش  هنوگچ  هک  نارای  نیا  زا  تفگش 
.دنتسه

ص 254. ج 1 ، البرک ، هصق  - 1
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دهاجم دنملاس  هب  اعد 

دهاجم دنملاس  هب  اعد 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  دوب و  هدرک  تکرـش  نینح  ردب و  گنج  رد  هک  دوب  يدرمریپ  یلهاک ، ثراح  نب  سنا 
تفر ماما  رضحم  هب  ور ، نیا  زا  .دوب  هدش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هار  رد  یناشف  ناج  هدامآ  اروشاع  زور  رد  يو  .تفر  یم  رامش  هب 

زاب رـس  زا  ار  شا  همامع  مامت ، فعـش  روش و  اب  ریمـض  نشور  درم  ریپ  نیا  .داد  هزاجا  وا  هب  ترـضح  .تساوخ  دربن  هزاـجا  يو  زا  و 
.تسب شرمک  هب  درک و 

سپس .دیدرگ  ریزارس  شیابیز  ياه  هنوگ  رب  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  دش و  بلقنم  دید ، یتلاح  نینچ  رد  ار  سنا  نیـسح ، یتقو 
هناروسج و یمزر  گنج ، نادـیم  رد  درمریپ  .شخبب » گرزب  شاداپ  ار  شـشالت  داـهج و  ایادـخ ! : » دومرف تشادرب و  اـعد  هب  تسد 

توکلم هب  دمآ و  لیان  تداهش  ماقم  هب  دمآرد و  ياپ  زا  نمشد ، هاپـس  زا  يا  هدع  نتـشک  زا  سپ  داد و  ناشن  دوخ  زا  روشرپ  يدربن 
(1) .تسویپ یلعا 

ینید تریغ 

ینید تریغ 

تریغ نداد  ناشن  هب  نانآ  ندناوخ  ارف  اب  داد و  رارق  بطاخم  ار  نامدرم  البرک ، رد  دوخ  هبطخ  نیتسخن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، تروص نیا  رد  دوش ؟ یمن  يرود  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب  هک  دینیب  یمن  ایآ  : » دومرف ینید 

ص 60. 1407 ق ، تثعب ، هسارد  تاراشتنا  نارهت ، نیدلا ، سمش  يدهم  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  راصنا  - 1
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اب یگدـنز  مناد و  یمن  یتخبـشوخ  زج  ار  گرم  نم  یطیارـش ، نینچ  رد  دـهاوخب و  ار  شراگدرورپ  ياـقل  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش 
(1) «. منیب یمن  ّتلذ  یتخبدب و  زج  ار  ناراک  متس 

رادملع الاو  نآ  .تسا  ینید  تریغ  هولج  نیرتابیز  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  بتکم  رد  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  كرابم  دوجو 
ارم تسار  تسد  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف نینچ  تفرگ ، پچ  تسد  هب  ریشمش  شتـسار ، تسد  ندش  عطق  ماگنه  هک  ماما  هاپس 

یمن تـسد  تـسا ، نـیما  كاـپ  ربماـیپ  دـنزرف  هـک  دوـخ  نیتـسار  ياوـشیپ  زا  مراد و  یمنرب  تـسد  مـنید  تیاـمح  زا  زگره  دـیربب ،
(2) «. مشک

یّصاخ یگدنشخرد  نآ ، جیورت  ظفح و  يارب  شـشوک  اه و  تفآ  زا  نید  ینابهاگن  رد  هک  تسا  ینید  تریغ  زا  ییابیز  هنومن  نیا 
.دراد

یبلط تداهش 

یبلط تداهش 

يوس هب  مییادـخ و  زا  : » دومرف تساـخرب ، نوچ  .تفر  یهاـتوک  باوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناگدـید  ـالبرک ، ِهار  هناـیم  رد 
هلجع اب  تفر ، یم  ردپ  لابند  هک  ربکا  یلع  شدـنزرف  .تسا » ناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتـسو  دـمح  میدرگ و  یمرب  دـنوادخ 

ارم باوخ  يا  هظحل  : » دومرف تخود و  یلع  هاگن  هب  ار  شهاگن  ماما  دوب »؟ هچ  يارب  ادخ  دمح  عاجرتسا و  نیا  ناج ! ردـپ  : » دیـسرپ
ناشیا یپ  زا  گرم  دنود و  یم  مدرم  نیا  تفگ : یم  هک  مدید  ار  يراوس  دوبر ، رد 

ص 404. ج 5 ، يربط ، خیرات  - 1

ص 304. ج 40 ، راونالاراحب ، - 2
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قح رب  ام  رگم  : » تفگ دوشگ و  نخـس  هب  بل  یلع  هرابود  .دـهد » یم  لـیحر  تداهـش  هب  ار  ناـمناج  هک  متفاـیرد  سپ  .تسا  ناود 
« .میتسه قح  رب  ام  تسوا ، يوس  هب  نامتشگزاب  وا و  تسد  رد  نامناج  هک  نآ  هب  دنگوس  مرسپ ! يرآ ، : » داد خساپ  نیـسح  میتسین »؟
رب نیریش  يدنخبل  رسپ ، يابیز  تبالص و  اب  مالک  نیا  زا  میشاب »؟ قح  رب  ام  هک  یتقو  گرم ، زا  كاب  هچ  سپ  : » دیـسرپ هرابود  یلع 
(1) !« نم مشچ  ییانشور  يا  دنک ، تیانع  وت  هب  ار  دنزرف  هب  ردپ  کی  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ ، : » دومرف تسب و  شقن  ردپ  ياه  بل 

نوچ .دوش  یم  نایب  اه  ناسنا  مامت  يارب  تسا ، هتفای  شرورپ  نیـسح  نماد  رد  هک  یـسک  بناـج  زا  هک  تسا  تداهـش  گـنهرف  نیا 
ادف اریز  دسرب ؛ تداهـش  هب  دنک و  ادف  ار  شناج  ریـسم ، نیا  رد  هک  تسین  یـسرت  ار  وا  دنک ، عافد  تقیقح  زا  دـشاب و  قح  رب  ناسنا 

.تسا هنادواج  یگدنز  هب  ندیسر  قح ، هار  رد  ناج  ندرک 

ردارب راگدای  ینید  تیبرت 

ردارب راگدای  ینید  تیبرت 

مساق .داد  تراشب  تداهش  هب  ار  دارفا  همه  دناوخ و  يا  هبطخ  دید ، ار  شیوخ  باحـصا  يرادافو  ماما ، هک  نآ  زا  سپ  اروشاع  بش 
مه شسرپ  نیا  دوب ؟ دهاوخ  ادرف  نادیهش  رامش  رد  مه  وا  ایآ  هک  تفر  ورف  رکف  هب  دینش ، ار  تداهش  دیون  ومع و  نانخس  هک  ناوج 

دش و یم  رارکت  شنهذ  رد  نانچ 

ص 94. 1412 ق ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق ، مرقملا ، قازرلادبع  ربکالا ، یلع  - 1
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: تفگ تساخرب و  اج  زا  مساق  ناهگان  هک  دوب  هدـش  مامت  نیـسح  نانخـس  رگید  .دوب  هتـسب  ار  شیولگ  هار  گرزب ، يا  هدـقع  نوچ 
يا : » دوـمرف دز و  يدـنخبل  ماـما  ددرگ »؟ یم  نم  بیـصن  تداهـش  يـالاو  تداعـس  موـش و  یم  هتـشک  ادرف  مه  نم  اـیآ  ناـجومع ! »

« .تسا رت  نیریـش  لـسع  زا  نم  دزن  گرم  : » تفگ ماـمت  تبالـص  يراوتـسا و  اـب  مساـق  تسا »؟ هنوـگچ  وـت  رظن  رد  گرم  مدـنزرف !
زا راهب  هدزناپ  زونه  هک  دیوگ  یم  ار  نخس  نیا  یماگنه  مساق  دش » یهاوخ  دیهش  زین  وت  هک  نادب  مدنزرف  يا  سپ  : » دومرف ترـضح 
يو يومع  اهنت  نیسح  .دزومآ  یم  تداهـش  سرد  اه  ناسنا  هب  نینچ  نیا  هک  تسا  نیـسح  بتکم  نیا  يراب ، .دوب  هتـشذگن  شرمع 

، وا قاذـم  رد  تداهـش  هک  دوب  هتـشگ  باریـس  تقیقح  زا  مساق ، ناـج  يرآ  .تفر  یم  رامـش  هب  زین  وا  راـگزومآ  ردـپ و  هکلب  دوبن ،
ناناوج مامت  هب  درک و  لابقتـسا  قح  هار  رد  یناشف  ناج  تداهـش و  زا  اـبیز  نینچ  نیا  لـیلد ، نیمه  هب  .دومن  یم  لـسع  زا  رت  نیریش 

.تخومآ تداهش  سرد  نیسح ، بتکم  وریپ 

نادیهش ياوشیپ 

نادیهش ياوشیپ 

نآ تکرح  زا  رح  نایرکـشل  درک ، دروخرب  ّرح  رکـشل  اـب  اـه  هاـگ  لزنم  زا  یکی  رد  هار و  هناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتقو 
هک مهد  یم  رادشه  امـش  هب  نم  : » تفگ ترـضح  هب  رادشه  ناونع  هب  دـمآ و  شیپ  ّرح  .دـندرک  يریگولج  هفوک  يوس  هب  ترـضح 

، ور نیا  زا  .تخورفارب  ار  نیـسح  هلمج ، نیا  دش .» دیهاوخ  هتـشک  دص  رد  دص  دینک ، زاغآ  ار  یگنج  دـیرب و  ریـشمش  هب  تسد  رگا 
ترضح
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؛ تفر مهاوخ  گرم  يوس  هب  نم  هک  دینادب  .تسا  هتخاس  امش  زا  يراک  نم ، نتشک  زج  رگم  دیناسرت ؟ یم  گرم  زا  ارم  ایآ  : » تفگ
نادرَم زا  ناشیا  اب  دهاوخب  دشاب و  مالسا  هب  دقتعم  قح و  شفده ، هک  یتروص  رد  تسین ، گنن  بیع و  درم ، ناوج  يارب  گرم  اریز 

دیهش موش و  هتـشک  هار ، نیا  رد  نم  رگا  سپ  .دنیزگ  يرود  ادخ  نمـشد  زا  دزرو و  تفلاخم  ناراکتنایخ ، اب  دنک و  تیامح  کین ،
(1) «. دوب مهاوخن  شنزرس  دروم  منامب ، هدنز  رگا  مرادن و  ینامیشپ  مدرگ ،

نادهاجم زا  توعد 

نادهاجم زا  توعد 

هک یکچوک  ناوراک  .دروآ  اـج  هب  ار  جـح  کـسانم  دوخ ، ناـسک  زا  نت  دـنچ  هارمه  هب  نیق  نب  ریهُز  هک  دوب  يرجه  تصـش  لاـس 
شا هناخ  يوس  هب  هک  تشادنپ  یم  نینچ  زین  ریهز  .تشگ  یمزاب  شیوخ  هناخ  يوس  هب  ادـخ  هناخ  زا  دوب ، نآ  رالاس  ناوراک  ریهُز ،
.دوبن هاگآ  دوخ ، هک  یلاح  رد  تفر ، یم  ادخ  يوس  هب  ادخ  هناخ  زا  ریهز  .دوبن  نینچ  تشونرـس  هک  تفگ  دیاب  یلو  ددرگ ، یم  زاب 

.داد یمن  ناشن  یتبغر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گرزب  ناوراک  اب  ندش  لزنم  مه  يارب  تشادن ، ار  نیسح  اب  یتسود  هنیشیپ  هک  ریهز 
اب وا  یلک ، روط  هب  .تفر  یم  يرتالاب  لزنم  هب  تشذگ و  یم  اج  نآ  زا  ریهز  ناوراک  دمآ ، یم  دورف  یلزنم  رد  نیـسح ، ناوراک  رگا 

دوب ریهز  یعامتجا  تیعقوم  نیا  هتبلا  .ددرگن  هرهچ  هب  هرهچ  دوشن و  ور  هبور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  ات  دیـشوک  یم  تردق  مامت 
باجیا نینچ  هک 
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یم یبوخ  هب  ار  نیـسح  يو  لاح ، نیا  اـب  .تفر  یم  رامـش  هب  مکاـح  هاگتـسد  ناراـی  زا  دوب و  ناـمثع  ناراداوه  زا  وا  اریز  درک ؛ یم 
هاگ شزارد ، رود و  ياه  هاـگ  لزنم  اـب  ناتـسبرع  مرگ  کـشخ و  ناـبایب  .دوب  لـیاق  يا  هژیو  مارتحا  یلع ، نادـناخ  يارب  تخاـنش و 
رد دـش  روبجم  زین  ریهز  کـچوک  ناوراـک  هک  دوب  نیا  دـنیآ و  دورف  دـنرادن ، یتـبغر  هک  یلزنم  رد  درک  یم  روـبجم  ار  ناـیناوراک 

.دوب هدمآ  دورف  ینیسح  ناوراک  هک  دیآ  دورف  یلحم 

هک یبوخ  هاگ  لزنم  هچ  .تخاس  ینیـسح  يدـیزی ، زا  دـیرفآ و  يولع  ینامثع ، زا  هک  تسا  یهاـگ  لزنم  نیمزرـس و  اـج  نیا  يرآ ،
ناکم اه و  تیعقوم  هچ  یتسار  هب  .درک  ینارون  دیفـس و  ار  اه  نآ  دُرب و  نیب  زا  ار  اه  لد  راگنز  دیـشخب و  تایح  ار  اـه  ناـسنا  حور 

هک دش  هدز  ییاجرد  نایریهز  ياه  همیخ  .دنشزرا  رپ  ردق و  نارگ  نینچ  هک  دریگ  یم  رارق  ناسنا  یگدنز  ریسم  رد  يا  هتسیاش  ياه 
درم ناوج  يدرف  وا  هک  تسناد  یم  تخانش و  یم  بوخ  ار  ریهز  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  .دوب  نآ  رانک  رد  ناینیـسح  ياه  هدرپارس 

يدارفا رانکردو  دـنامب  رود  هتـسراو  ياه  ناسنا  عمج  زا  اه  یگتـسیاش  نیا  همه  اب  وا  هک  تسا  فیح  سپ  .تساناوت  سانـشرس و  و 
یم هک  یلاح  رد  دریگ ؛ ياج  اه  هدـک  تملظ  اه و  هناریو  رد  اهب  نارگ  يرهوگ  هک  تسین  راوازـس  يراب ، .دریگ  رارق  هیما  ینب  نوچ 

.دشخردب ییابیز  لامک  رد  دناوت 

مالس دش ، رادیدپ  نیـسح  کیپ  هداتـسرف و  ناهگان  هک  دندوب  ندروخ  اذغ  مرگرـس  شناگتـسب  اب  دوب و  هتـسشن  شا  همیخ  رد  ریهز 
زا دوب و  هدش  ور  هبور  نآ  اب  دیسرت ، یم  هچ  نآ  زا  ریهز  نونکا  دهاوخ .» یم  ار  وت  یلع  نب  نیـسح  هّللادبعوبا  ریهز ! : » تفگ درک و 

نابز رب  ینخس  تسناوت  یمن  تشحو  تدش 
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.دوب هدرکن  ینیب  شیپ  ار  یعضو  نینچ  اریز  دنام ؛ ّریحتم  تخس  يو  .دروایب 

مایپ ای  دنک  تشپ  اه  يدـب  اه و  تملظ  نایدـیزی و  همه  هب  دـنیزگرب و  ار  وا  ینارون  ریـسم  دور و  نیـسح  يوس  هب  ایآدـنک  هچ  ریهز 
ارف ار  نارـضاح  قیمع ، یتوکـس  دشاب ؟ توافت  یب  نانچ  مه  دـنک و  یچیپرـس  وا  نامرف  زا  دریگب و  هدـیدان  ار  نیـسح  شخب  تایح 

تشذگ و هنوگ  نیا  دنچ ، يا  هقیقد  .دوب  هدنام  خـساپ  یب  هداتـسیا و  نانچ  مه  نیـسح  دـصاق  .دـش  شومارف  ندروخ  اذـغ  تفرگ و 
.دنام زاب  نتفرگ  میمصت  زا  ریهز 

ریهز رمع  ياه  تعاس  نیرت  ساسح  .دریگب  ار  ییاهن  میمصت  دشخب و  تاجن  یلدود  ّریحت و  یکیرات  زا  ار  ریهز  ات  دشاب  يرون  دیاب 
هتفرگ رارق  خزود  تشهب و  تملظ و  رون و  تاـیح ، گرم و  یهارود  رـس  رب  ریهز  هک  یتعاـس  نآ  رد  .تسا  ندروـخ  مقر  لاـح  رد 
یسک ریهز  رسمه  زج  وناب  نیا  دنادرگ و  زاب  ریهز  هب  ار  نتفرگ  میمـصت  تردق  تسکـش و  ار  توکـس  ییوناب ، يادص  ناهگان  دوب ،

.دوبن

ونشب ار  شنخس  دیوگ و  یم  هچ  هک  نیبب  ورب و  هّللا ...  ناحبس  يور !؟ یمن  وت  دهاوخ و  یم  اروت  ادخ  لوسر  رـسپ  ریهز ! : » تفگ وا 
، هتسب شقن  شنابل  رب  يدنخبل  هک  یلاح  رد  تشگرب ، یتدم  زا  سپ  وا  .دش  ناور  نیسح  يوس  هب  تساخرب و  اج  زا  ریهز  وگزاب .» و 

.دوب هدیدرگ  باداش  شیاه  هنوگ  هدودز و  شا  هرهچ  زا  مغ 

یگدنز هشیمه  يارب  ات  دوب  هتشگ  زاب  نونکا  هدیشون و  اقب  بآ  تایح ، همـشچ  رانک  رد  اریز  دوب ؛ هدمآ  زاب  رون  هتفر و  تملظ  رگید 
نآ ریسم  رد  ار  دوخ  درک و  هدافتسا  تمحر  میسن  نیا  زا  ریهز  يرآ ، .دروآ  تسد  هب  نادواج 
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: تفگ .دنادرگ  يور  نایدیزی  همه  زا  دـیزگرب و  ار  هنیزگ  نیرتابیز  نیرتهب و  ساسح ، ّتیعقوم  نیا  رد  هک  ریهز  رب  نیرفآ  .داد  رارق 
یم يوریپ  نم  زا  سکره  : » تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  شیوخ  نارای  سپـس  دینک .» اپرب  نیـسح  همیخ  رانک  دـیرادرب و  ارم  همیخ  »

، اوشاع زور  رد  دـش و  بایفرـش  نیـسح  تمدـخ  ریهز  تروص ، نیدـب  تسا .» هدیـسر  عادو  تعاس  هنرگو  دوب  دـهاوخ  نم  اب  دـنک ،
(1) .دیدرگ تداهش  يوک  یهار  شترضح ، باکر  رد  هناقشاع 

داهج زا  نانز  نتشادزاب 

داهج زا  نانز  نتشادزاب 

يارب تسا و  هدروآ  درگ  اج  نآ  رد  ار  مدرم  تموکح ، هدش و  نایدیزی  هاگرکـشل  هلیُخن ، نیمزرـس  هک  دید  هفوک  رد  یبلک  هللادـبع 
، نایدیزی اب  داهج  شاداپ  نونکا  مدوب و  اشوک  نارفاک  اب  داهج  رد  نم  : » تفگ دوخ  اب  یبلک  .دتسرف  یم  شنارای  ربمایپ و  رسپ  نتشک 
وا يارب  ار  عـضو  تفر و  بهو  ّما  شرـسمه ، دزن  تـفرگ و  ار  دوـخ  میمـصت  وا  دوـب .» دـهاوخن  رتـمک  نارفاـک  اـب  داـهج  شاداـپ  زا 

تسا هدرک  ییامنهار  اروت  ادخ  .يا  هدیسر  تقیقح  هب  یشیدنا و  یم  تسرد  : » تفگ درک و  نیسحت  ار  شرهوش  بهو  ّما  .تفگزاب 
«. ربب دوخ  اب  زین  ارم  باتشب و  نیسح  يرای  هب  .يا  هدیسر  تقیقح  هب  نینچ  نیا  هک 

هب البرک  رد  هک  نیا  اـت  دـندرک  یم  ناـهنپ  ار  دوخ  اـهزور  دـنتفر و  یم  هار  اـه  بش  .دـندش  جراـخ  هفوک  زا  رهوش  نز و  هاـگنابش ،
.دندش بایفرش  نیسح  رضحم 
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مالغ ملاس ؛ دندیسر ، تداهش  هب  نیـسح  نارای  زا  يا  هدع  تفای و  نایاپ  دیزی  هاپـس  نارابریت  هک  نآ  زا  سپ  تداهـش ، زور  نادادماب 
هدامآ ود ، نآ  اب  دربن  يارب  ماما ، ریپ  زابرـس  ود  ریرب ، بیبح و  .دـندیبلط  زرابم  دـندمآ و  نادـیم  هب  شردـپ  مالغ  راـسی ؛ هفوک و  ریما 

.دادن هزاجا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  دندش ،

ار يدرم  .درک  یهاگن  شا  هنادرم  مادنا  یبلک و  ياپارس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تساوخ  دربن  هزاجا  تساخرب و  ياج  زا  یبلک 
ربارب ردو  تفر  نادیم  هب  یبلک  .داد  هزاجا  يو  هب  ماما  .نهپ  ییاه  هناش  دنمورین و  يدعاس  اسر و  یتماق  اب  نوگ ، مدنگ  دیشر و  دید 
ریرب ای  بیبح  ای  ریهز  وگب  .میسانش  یمن  اروت  ام  : » دنتفگ .تفگ  ار  شبـسن  یبلک  یتسیک »؟ وت  : » دندیـسرپ نانآ  .تفرگ  رارق  ود  نآ 
رترب رتهب و  هک  دیگنجب  دـیهاوخ  یم  یـسک  اب  دـیگنجب !؟ يداع  درم  اب  دـیهاوخ  یمن  امـش  : » تفگ یبلک  دـنیایب »! ام  اب  گنج  يارب 
هلمح يو  هب  رـس  تشپ  زا  ملاس  لاح ، نآ  رد  .تشک  ار  وا  درک و  هلمح  تشاد ، رارق  ملاس  يور  شیپ  هک  راـسی  هب  هاـگ  نآ  دـشاب »!
نایاپ ار  راسی  راک  درکن و  ملاس  هب  یهجوت  یبلک  بایرد »!! ار  ملاس  : » دـندز دایرف  دـندوب ، گنج  نیا  رظاـن  هک  نیـسح  ناراـی  .درک 

ملاس ریشمش  ماگنه ، نیا  رد  .درک  دوخ  رس  رپس  ار  شپچ  تسد  یبلک  دروآ ، دورف  وا  رـس  رب  ار  دوخ  ریـشمش  ملاس ، یتقو  یلو  داد ،
تفر و ملاس  يوس  هب  دوب ، هتفای  تغارف  راسی ، راک  زا  هک  یبلک  .درک  ادـج  ار  روـالد  درمدار  نآ  یبلک ، ياـه  تشگنا  دـمآ و  دورف 

.تشگزاب هاگ  همیخ  هب  تشک و  زین  ار  يو 

زا .داـب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  : » تفگ تفر و  شرهوـش  يوـس  هب  دـنک و  ياـج  زا  ار  همیخ  نوتـس  يو ، ياـفواب  رـسمه  بهو ، ّما 
نادناخ ناگزیکاپ و 
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راک نیا  زا  ار  شرـسمه  یبلک  .دوش  هتـشک  دنک و  داهج  دور و  نادیم  هب  دوخ  نیبوچ  حالـس  اب  تساوخ  سپـس  نک .» عافد  دمحم ،
.درک یم  رارصا  ندیگنج  رب  دوب و  هتفرگ  ار  شرهوش  ناماد  نز ، یلو  دنادرگزاب ، مرح  ناوناب  دزن  ار  وا  تشادزاب و 

تداهـش هب  قشع  زا  شبلق  هک  ار  شرـسمه  تسناوتن  یبلک  تفرگرد و  دولآ  نوخ  حورجم و  رهوش  راکادف و  نز  نایم  یـشکمشک 
یبلک کمک  هبو  دمآ  شیپ  دوب ، اه  هنحـص  نیا  دهاش  ماما  .دنادرگزاب  اه  همیخ  هب  دوب ، هدمآ  البرک  هب  دـیما  نیا  هب  هدـش و  هدـنکآ 

درک تعاطا  زین  بهو  ما  تسین .» نانز  يارب  ندش  هتشک  نتشک و  .شاب  نانآ  اب  ورب و  اه  نز  شیپ  هک  : » دومرف بهو  ّما  هب  تفاتش و 
.تشگرب اه  همیخ  هب  و 

، دش هاگآ  يو  تداهش  زا  شرسمه  هک  یماگنه  .دیسر  تداهش  هب  ات  تخادرپ  هزرابم  هب  هناریلد  تفر و  دربن  نادیم  هب  هرابود  یبلک 
دودز یم  رهوش  هرهچ  زا  ار  نوخ  كاخ و  .تسشن  رهوش  نیلاب  رب  دیناسر و  رهوش  هتـشک  رـس  رب  ار  دوخ  دیود و  نوریب  اه  همیخ  زا 

وت زا  ات  دزاس  هارمه  وت  اب  زین  ارم  هک  مهاوخ  یم  درک ، وت  بیـصن  ار  تشهب  هک  ییادخ  نآ  زا  .داب  اراوگ  وت  رب  تشهب  : » تفگ یم  و 
نز نیا  رس  : » تفگ متسر  شمالغ ، هب  رمـش  تسیرگ ، یم  رهوش  هتـشک  رب  يو  هک  یلاح  رد  دیـسر ؛ تباجا  هب  شیاعد  .موشن » ادج 
هب یلو  دش ، دیهـش  زین  بهو  ما  تروص  نیدب  (1) و  تـشک ار  وا  درو و  آدورف  نز  رـس  رب  ار  دوخ  زرگ  متـسر ، بوکب »!! زرگ  اب  ار 

یحالس درکن و  داهج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامرف 
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.تشادن

يرادرهوش و نز  داهج  .دشاب  رورپدهاجم  دیاب  يو  .تسا  يزاس  ناسنا  نز ، داهج  ...تسین .  نز  يارب  خرـس  داهج  : » دومرف نیـسح 
(1) «. تسا يراکادف  ود  ره  تسا و  درم  يارب  خرس  داهج  دننام  نز  يارب  يرادرهوش  .تسا  يردام 

رگ تیاده  ياه  همزمز 

رگ تیاده  ياه  همزمز 

ياه همزمز  دندرک و  رذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماما  ياه  همیخ  رب  دعـسرمع  نایهاپـس  زا  یهورگ  هک  یماگنه  اروشاع ، بش  رد 
شوگ ریذپ  لد  ياه  همزمز  اه و  هلان  نادب  یتعاس  دنداد و  فک  زا  نانع  دندینش ، ار  نیسح  باحـصا  نآرق  گنهآ  نانآ و  زاون  لد 

دای هب  يا  هظحل  رد  تخاس و  نشور  هرابکی  هب  ار  ناـنآ  کـیرات  هایـس و  ياـه  لد  تداهـش ، عمـش  درک و  رثا  هدـنزوس  هلاـن  .دـنداد 
زین نادرم  نامه  دیسر ، اروشاع  زور  دادماب  نوچ  .دنیآرد  نیسح  هاپس  عمج  هب  دنشکب و  تسد  دیزی  هاپس  زا  دنتفرگ  میمصت  یندنام 

(2) .دنتفای تداهش  يالاو  تداعس 

ار یتسه  ناهج  یتوکلم ، ناگناورپ  نوچ  راو و  ینیـسح  دزیمآرد ، شقـالخا  هریـس و  اـب  ار  ینیـسح  قشع  ناـسنا ، هک  تسوکین  هچ 
! اداب هنوگ  نیا  .دیوگ  دوردب 

ص 193. ج 3 ، نادیهش ، ياوشیپ  - 1

ص 193. ج 3 ، نادیهش ، ياوشیپ  - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياه  هزومآ  www.Ghaemiyeh.comناناوجون و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 107 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_95_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13419/AKS BARNAMEH/#content_note_95_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:96

همان باتک 

همان باتک 

.ق  1417 لّوا ، پاچ  يدهلا ، راونا  تاراشتنا  مق ، فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا  یسوم ؛ نب  یلع  سوواط ، نبا   _ 1

.1364 موس ، پاچ  هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، مالسلا ، مهیلع  همئا  لآ  هضرعم  یف  همغلا  فشک  حتفلا ؛ یبا  نب  یسیع  یلبرا ،  _ 2

.1378 مود ، پاچ  نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  مق ، تمحر ، باحس  سابع ؛ یلیعامسا ،  _ 3

.1373 لّوا ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  مق ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  خیرات  نیدلادامع ؛ یناهفصا ،  _ 4

.ق  1404 لّوا ، پاچ  تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، هعیشلا ، نایعا  نسحمدیس ؛ نیما ،  _ 5

.ق  1417 موس ، پاچ  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، فطلا ، هعقو  ییحی ؛ نب  طول  فنخم ، یبأ   _ 6

.1380 لّوا ، پاچ  بدا ، شناد و  تاراشتنا  مق ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  يامیس  ربکا ؛ یلع  هدازاباب ،  _ 7

، مود پاچ  فورعم ، تاراشتنا  مق ، يدـیؤم ، یلع  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  نانخـس  عماـج  گـنهرف  مولعلارقاـب ؛ هدکـشهوژپ   _ 8
.1378

.ق  1412 لّوا ، پاچ  نامعنلا ، هسسؤم  توریب ، نیطبسلا ، یلاعم  يدهمدمحم ؛ خیش  يریاح ،  _ 9
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.1380 مود ، پاچ  سدق ، ناتسآ  تاراشتنا  دهشم ، هعیش ، ناماما  یناگدنز  زا  ییاه  ناتساد  نسحدمحم ؛ يدزی ، يریاح   _ 10

.1378 لّوا ، پاچ  نیقداصلاراد ، تاراشتنا  مق ، ادخ ، ءایلوا  هیاس  رد  دومحم ؛ یناسارخ ، هداز  تعیرش   _ 11

.ق  1407 لّوا ، پاچ  تثعب ، هسسؤم  نارهت ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  راصنا  يدهم ؛ نیدلا ، سمش   _ 12

.1375 موس ، پاچ  باتکلاراد ، تاراشتنا  مق ، هینیسحلا ، صئاصخلا  رفعج ؛ خیش  يرتشوش ،  _ 13

.1379 لّوا ، پاچ  هموصعم ، ترضح  تاراشتنا  مق ، مالسلا ، هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  هّللا ؛ فطل  یناگیاپلگ ، یفاص   _ 14

.1375 موس ، پاچ  تیب ، لها  تاراشتنا  مق ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  دمحم ؛ دیس  یفحص ،  _ 15

.1379 موس ، پاچ  تاغیلبت ، نامزاس  تاراشتنا  مق ، نادیهش ، ياوشیپ  اضردیس ؛ ردص ،  _ 16

.1379 لّوا ، پاچ  نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  مق ، مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  خیرات  سابع ؛ يریاح ، ییافص   _ 17

.م  1979 مراهچ ، پاچ  فراعملاراد ، تاراشتنا  هرهاق ، يربط ، خیرات  ریرج ؛ نب  دمحم  يربط ،  _ 18

.ق  1352 لّوا ، پاچ  هیوضترم ، تاراشتنا  فجن ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ؛ همالع   _ 19

پاچ يدازآ ، تاراشتنا  نارهت ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هریس  نسحم ؛ يرافغ ،  _ 20
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.1374 مود ،

.1374 متشه ، پاچ  ترجه ، تاراشتنا  مق ، لامآلا ، یهتنم  سابع ؛ خیش  یمق ،  _ 21

.ق  1381 لّوا ، پاچ  هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، تعاجش ، رصنع  لیلخ ؛ يا ، هرمک   _ 22

.ق  1403 موس ، پاچ  ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ؛ یسلجم ،  _ 23

.1375 مّوس ، پاچ  رورس ، تاراشتنا  مق ، مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  خیرات  24 ؛_____________________ _ 

.1377 لّوا ، پاچ  هاپس ، یمالسا  تاقیقحت  هدکشهوژپ  مق ، اروشاع ، ياه  مایپ  داوج ؛ یثدحم ،  _ 25

.1379 مهن ، پاچ  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، ادخ ، نوخ  26 ؛________________ _ 

، لّوا پاچ  هیمالـسا ، باتکلاراد  نارهت ، اروشاع ، زا  لبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیـصخش  رقابدـمحم ، يداـبآ ؛ ناتـسب  سردـم   _ 27
.1380

.ق  1412 لّوا ، پاچ  یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق ، ربکالا ، یلع  قازّرلادبع ؛ مّرقم ،  _ 28

.ق  1394 مجنپ ، پاچ  يریصب ، هبتکم  مق ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  29 ؛___________________ _ 

، متـشه پاچ  نیـسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، البرک ، ات  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  قداصدمحم ؛ یمجن ،  _ 30
.1378
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.1375 لّوا ، پاچ  دورس ، تاراشتنا  مق ، البرک ، هصق  یلع ؛ درفنم ، يرظن   _ 31
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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