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ایرد همقمق  کی  11

همدقم

ما هتشاذگ  دیشروخ  ربارب  رد  یبیج  يا  هنییآ 

ما هدرک  رپ  ایرد  بآ  زا  يا  همقمق 

...تشهب ياه  غاب  زا  يزبس  گرب  ای  ما  هدرک  میسرت  نامسآ  هنارک ي  نیرت  یقرش  زا  یبآ  يا  هطقن 

یبآ دناوت  یم  هنوگچ  دنیچب !؟ رون  وت  دیـشروخ  دنلب  راسخاش  زا  دـناوت  یم  هنوگچ  نم  یکاخ  ياه  تسد  قرـشم ! دـنلب  باتفآ  يا 
!؟ دنک یشاقن  نیمز  هدیشک ي  طخ  هچرتفد ي  رد  ار  تنامسآ  هنارک ي  یب 

وت ِباـتفآ  دـنلب  ّتینیع  رد  زین  ار  لاـیخ  هدـنرپ ي  یتح  یجنگ ؛ یمن  كاـخ  رّدـکم  هنییآ ي  رد  عولط ! هطقن ي  نیرت  یقرـش  يا  وت ؛
! تسین یهار 

زا يا  هعطق  نآ ، ياه  کبشم  زا  ات  ما  هتخود  تدالوف  هرجنپ ي  هب  کشا  زا  يا  هتشر  اب  ار  ما  هدز  بش  نامـشچ  دیـشروخ ! ِدوخ  يا 
هدوشگان شا  هرگ  چیه  ات  ما  هتـسب  لیخد  رد  هقلح ي  هب  ار  مقوش  دـیما و  زا  زیربل  ِلد  ینک و  نامهم  دولآ  هم  باق  نیا  رد  ار  تشهب 

.دنامن

ص:11
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هولج ي نیرت  هوکشاب  يا  نم ، ياه  تسد  تسا و  زاورپ  ِدوخ  هن ؛ هراعتسا  تحیرض  تمـس  هب  اه  تسد  ندز  لاب  ینابرهم ! ِدوخ  يا 
ار ناسارخ  تسد  نیرت  یباتفآ  ياز  یگدنز  يامرگ  ات  تسا  هدروآ  ادخ  هاگرد  هب  تونق  لغب  کی  رئاز ، ناگتـشرف  لابمه  توکلم !

.دنک سح 

؛ منک مالس  امش  هب  هک  ما  هدمآ  اقآ !

امـش یناشن  هب  دـیاب  دـهاوخ  یم  ار  ادـخ  ِناشن  سک  ره  دـییادخ ؛ لامج  هاگ  هولج  هنیآ ، رد  هنیآ  ایـصوا ؛ متاخ  ات  ایبنا  متاخ  زا  امش 
طارص هک  دنا  نیمز  ناتـشگنا  امـش  ِياه  مرح  ياه  هتـسدلگ  .دنادب  ار  امـش  هناخ ي  هار  دیاب  دراد  ادخ  فطل  دیما  سک  ره  دیایب و 

.دنزومآ یم  نایکاخ  هب  ار  ندشالط  زار  نات ، نیّرز  ياهدبنگ  دنهد و  یم  ناشن  ار  میقتسم 

...تلاسر هاگیاج  دیا و  توبن  تیب  لها  امش 

...تسا ناگتشرف  ددرت  ِلحم  ناتیاه  هناخ 

...درذگ یم  امش  نابایخ  زا  نامسآ  هار 

؛ ...تخانش ناوت  یم  امش  اب  ار  قح 

...َِهلاسِّرلا َعِضوَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِتَیب  َلْهَأ  اَی  مُْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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ییوگ هدـیزگ  زاجیا و  راگزور  راگزور ، .تسا  یگدولآ  باتـش  نیمه  راـچد  زین  تاـیبدا  یتح  تسا ؛ یکانباتـش  ياـیند  اـم  ياـیند 
دوش مهارف  یتصرف  یهاگ  هدز ، باتش  ریسم  نیا  رد  اهنت  دیاش  دراد ، ار  ینالوط  ياه  باتک  ندناوخ  هلصوح ي  یـسک  رتمک  تسا ؛

.دناوخ ارف  دوخ  يوس  هب  ار  یمشچ  رصتخم ، یباتک  هک 

...درادرب يا  همقمق  يوضر  میظع  سونایقا  زا  ییایرد  ره  زا  هدیشوک  هک  کچوک ، تسا  یباتک  تسامش  يور  شیپ  هچنآ 

هب لماک ، یهاگآ  يارب  دـیاب  ناگدـنیوج  هتبلا  دـنا و  لوا  تسد  عبانم  زا  تسا  هدـمآ  اهتنا  رد  هک  هنوگ  نامه  باتک ، عباـنم  یماـمت 
.دنا هدشن  همجرت  یسراف  هب  هنافسأتم  عبانم  نیا  زا  يرایسب  دنچ  ره  دنیامن  هعجارم  عبانم  لصا 

...تسا زبس  گرب  کی  اهنت  نیا 

...یبیج هنیآ ي  کی 

...همقمق کی 

يدهاز يداه  دمحم 
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تدالو - 1

هراشا
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هراتس

لوسر باوخ ، رد  هدـیمح  یب  یب  یبش  .دوب  مجع  ناـگرزب  زا  یکی  رتـخد  هک  دـیرخ  يزینک  ، C قداص ماما  رـسمه  هدیمح ؛ یب  یب 
: دومرف وا  هب  هک  دید  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

!« دشاب نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  هک  دروایب  يدنزرف  وا  يارب  ات  هدب  یسوم  ترسپ  هب  ار  زینک  نیا  »

اهدیشروخ ِدیشروخ  هک  يا  هراتس  دوب ؛ هراتـس " " ینعی همجن ،" " زینک نآ  مان  .داد   C رفعج نبا  یسوم  شرـسپ  هب  ار  زینک  هدیمح ، و 
(1) .درک هیده  نایناهج  هب  ار 

ص:16

هب بّقلم  هـمجن  - 1 تساـه : ماـن  نیا  زا  یکی  راوگرزب  يوناـب  نآ  ماـن  دوـب ، زینک   C اـضر ماما  ردام  ص 348  هّدَوَملا ، ُعیباـنَی  . 1 - 1
.دنتفگ یم  هیسرم " متکت   " وناب نآ  هب  دوب  هیـسرم  یلاها  زا  نوچ  هک  متکت  نارزیخ 4 - هیبون 3 - ءارقـش  هب  بّقلم  يورا  نینبلاما 2 -

" هنوب  " یکیدزن رد  هک  هدوب  اقیرفآ  لحاوس  رد  يرهـش  تسا ، هتفگ  ص 106  ج 5 ، نادُلبلا ، مجعم  رد  يومح  هک  نانچ  یـسرم " "

زا  C اـضر ماما  یمارگ  ردام  هک  هیرظن  نیا  ساسا ، نیا  رب  دشاب و  هینوب " ءارقـش  " دیاب زین  هیبون " ءارقـش   " نیاربانب .تسا  هتـشاد  رارق 
.تسین حیحص  هدوب ، هسنارف  روشک  رد  یسرام  یلاها 
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هدجس نیتسخن 

ییاوآ يادـص  مدـیباوخ ، یم  یتـقو  مدرک و  یمن  ینیگنـس  ساـسحا  ًادـبا  متـشاد  مکـش  رد  هـک  ار  یلع  : » دـیوگ یم  هـمجن  یب  یب 
«. درک یم  ّمنرت  ار  ادخ  مان  هک  مدینش  یم  متشاد  مکش  رد  هک  یکدوک  زا  یتوکلم 

مدنزرف کچوک  ياه  بل  درب ، الاب  نامسآ  تمس  هب  ار  دوخ  رـس  تشاذگ و  نیمز  يور  ار  شیاه  تسد  دمآ ، ایند  هب  مدنزرف  یتقو 
(1) !« تفگ یم  نخس  ادخ  اب  هک  راگنا  دروخ ؛ یم  ناکت 

ص:17

ص 250 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - . 1
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...شوغآ رد  دیشروخ 

هب تفاتـش ، هناخ  نورد  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دز ، دنخبل  راتـسرپ  دش ، زاب  رد  درک ؛ یم  عولط  اهدیـشروخ  ِدیـشروخ  دیاب  رگید 
: دومرف درک و  یهاگن  همجن 

!« دشاب تکرابم  گرزب  يادخ  هیده ي  »

يرجه لاس 148  هدعق  يذ  مهدزای  زور  نآ  .دوب  هدرپس  هماقا  ناذا و  شوخ  ياوآ  هب  شوگ  ردپ ، شوغآ  رد  اهدیـشروخ  ِدیـشروخ 
(1) .دوب يرمق 

ص:18

نامه - . 1
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یلع نیمّوس 

رانک ار  اهربا  ماـمت  هشیمه  زا  رت  یبآ  نامـسآ   (1) .داتفا هدجـس  هب  دناکچ و  هدیـسرون  كدوک  ماک  رد  تارف  بآ  زا  يا  هرطق  ردـپ ،
.دنک اشامت  ار  هنیدم  ات  دوب  هدز 

.دوب هدرک  عولط  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هناخ ي  رد  یلع  نیمّوس  ، C نیسحلا نبا  یلع  C و  بلاط یبا  نبا  یلع  زا  سپ 

ص:19

نامه - . 1
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یباتفآ ياه  هژاو 

ياهوترپ زا  يوترپ  ندنایامن  يارب  هک  دندوب  یبقل  مادک  ره  ...و  ّیلو " "، " ّیکز "، " ّیضر "، " قداص "، " ّیفو "، " رباص "، " اضر "

...دنروآ یم  مک  اه  هژاو  ًاعقاو  اج  نیا  درک ؟ روصحم  اه  هژاو  گنت  بلاق  رد  ناوت  یم  ار  ایرد  ایآ  اما  دندوب ؛ هدمآ  ام  دیشروخ 
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عولط ات  عولط  زا 

سوت رد  دندرک و  عولط  هنیدم  زا  .دندومیپ  كدـنا  ینامز  رد  ار  رایـسب  هلـصاف ي  نیا  اقآ  اما  تسا  رایـسب  هلـصاف  سوت  ات  هنیدـم  زا 
اهدیشروخ ِدیـشروخ  هک  دنچ  ره  دیـشک ؛ لوط  لاس  طقف 55  ناشیا  بورغ  ات  سومّـشلا  سمـش  عولط  زا  ...دیـشروخ  لثم  بورغ ؛

(1) .دیمهف ناوت  یم  نانآ  ياه  کشا  ءولألت  قاتشم و  نارئاز  نامشچ  قرب  زا  ار  نیا  دنک ؛ یمن  بورغ  زگره 

ص:21

دـندمآ و ایند  هب  يرمق  يرجه  لاس 148  هدعق  يذ  زور 11  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  روهـشم  ص 402 ؛ ج 2 ، یفاـک ، لوصا  - . 1
.دوب يرمق  يرجه  لاس 203  رفص  هام  رخآ  زور  رد  ناشیا  تداهش 
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هداوناخ - 2

هراشا

ص:23

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  زا  هتکن  هصق و  دص  ایرد :  همقمق  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


دیشروخ ِنارسمه 

ماما ردام  C و  اضر ماما  رسمه  هکیبس ؛"  " .دوب هیطبق  هیرام ي  ملسو ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـسمه  نادناخ  زا  هکیبس " "

.دنسانش یم  ییاسراپ  ملع و  رد  دوخ  راگزور  نانز  دمآرس  ار  وا  ناسیون  خیرات  .دوب   C داوج

" هبیبح ُّما   " شرتخد نومأم  زور  نآ  دش ؛ مالعا  ترضح  نآ  يدهع  تیالو  هک  يزور  ات  دوب   C اضر ماما  رسمه  اهنت  زارد  نایلاس  وا 
(1) .دروآرد ترضح  نآ  دقع  هب  زین  ار 

ص:24

یکی دیاش  .دروآرد  مالسلا  هیلع  همئالاداوج  ترضح  دقع  هب  زین  ار  لضفلا " ُّما   " شرگید رتخد  نومأم  ص 400  ج 2 ، نامه ، - . 1
یـسک لضفلا " ُّما  هک "  میناد  یم  تسا و  هدوب  اه  نآ  موادم  لرتنک  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  یگدـنز  زا  عالطا  راک  نیا  لیالد  زا 

.درک دیهش  مومسم و  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  تسا 
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؟ نادنزرف ای  دنزرف 

اقآ دوخ  یلو  یـسوم ؛ همطاف و  هشیاـع ، میهاربا ، رفعج ، نسح ، دـمحم ، دـنا : هتـشاد  دـنزرف  دـنچ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دـنا  هتفگ 
(1) و «. داهن دنهاوخ  دوجو  هصرع ي  هب  اپ  ناوارف  نادنزرف  دنزرف ، کی  نآ  زا  اما  تشاد  مهاوخن  دنزرف  کی  زا  شیب  نم  : » دندومرف
هک دیوگب  دناوتن  یسک  ات   (2) ؛» درادن يدنزرف  نم  زج  مردپ  اریز  تفر ؛ نایم  زا  دیدرت  کش و  : » دندومرف زین  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

.تسین مالسلا )  هیلع  اضر  ماما   ) وا

ص:25

ص 221 ج 49 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 102 ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 2
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تماما - 3

هراشا
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تسا نم  نیشناج  دنزرف ، نیا 

: دیوگ یم  یمشاه  هللادبع  نب  یلع 

مظاک ماما  ترضح  .میدوب  هداتسیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  رد  نایعیـش  ناتـسود و  زا  رفن  تصـش  قافتا  هب 
»؟ متسیک نم  دیناد  یم  : » دندومرف دوب و  ناشتسد  رد  یلع ، ناشدنزرف  تسد  .دندش  دراو  مالسلا  هیلع 

!« دیتسه ام  رورس  اقآ و  امش  : » میتفگ

!« دییوگب ارم  بسن  مان و  : » دندومرف

 « مالسلا مهیلع  دمحم  رسپ  رفعج ، رسپ  یسوم ؛ : » میتفگ

»؟ تسیک تسا  نم  اب  هک  نیا  دندومرف « :

!« تسامش رسپ  یلع ؛ ناشیا  : » میتفگ

نم نیـشناج  یـصو و  متفر ، ایند  زا  هک  نیا  زا  دـعب  نم و  لیکو  نم ، تایح  لاح  رد  نم ، دـنزرف  نیا  هک  دـیهدب  یهاوگ  : » دـندومرف
(1) !« دوب دهاوخ 

ص:28

ص 45 مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  - . 1
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؟ يدرک رید  ارچ 

: دیوگ یم  بّویا  نب  ردیح 

رترید دمحم  زور  کی  .دوب  یلع  نب  دیز  نبدـمحم  هسلج ، ياضعا  زا  یکی  .دـش  یم  لیکـشت  ابق  هّلحم ي  رد  هک  میتشاد  يا  هسلج  »
همطاف مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  رفن  هدفه  زورما  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  : » تفگ يدرکرید »؟ ارچ  : » میدیـسرپ .دیـسر  هسلج  هب 

(1) «. درک یفرعم  دوخ  زا  سپ  نیشناج  یگدنز و  رد  لیکو  ناونع  هب  ار  یلع  شدنزرف  اه  نآ  عمج  رد  دوب و  هدرک  توعد  ار   B

ص:29

ص 47 نامه ، - . 1
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تماما نارود 

نیا مامت  رد  اقآ  .نومأم  ناـمز  رد  لاـس  نیما و 5  راگزور  رد  لاـس   5 نوراه ، نامز  رد  لاـس   10 دیـشک ؛ لوط  لاس  اقآ 20  تماما 
گنهرف هزوح ي  رد  گرزب  یبالقنا  درک و  لیدبت  تصرف  هب  ار  اهدیدهت  همه ي  نارود 

.داد ناماس 

ص:30
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اضر - 4

هراشا
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اضر

!« تسا هداد  اضر  بقل  امش  ردپ  هب  نومأم  : » دنیوگ یم 

ادخ لوسر  ياضر  نیمز  رد  دوب و  ادخ  ياضر  نامسآ  رد  وا  نوچ  .داد  وا  هب  ار  بقل  نیا  ادخ  هن ! : » دندومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما 
« ...وا زا  سپ  ناماما  یمامت  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نیرید  رای   (1) یطنزب

ص:32

مالسلا هیلع  اضر  ماما  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  رضحم  وا  .تسا  ثیدح  گرزب  ناگدننک  تیاور  زا  یطنزب  رـصن  یبا  نبدمحا  - . 1
وا دـنیوگ  یم  .دوب  هدـنز  زین  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  راگزور  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  کیدزن  ناراـی  وزج  هدرک ، كرد  ار 

هدـنز و ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  یناسک  ینعی  نایفقاو  .دوب  نایفقاو  زا  درک و  فّقوت  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تماـما  رد  ادـتبا 
تشادرب و تسد  دوخ  داقتعا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  بناج  زا  راکنا  لباق  ریغ  تازجعم  ندید  اب  وا  اما  دنتـشادنپ ؛ یم  ماما  نیرخآ 

.تفریذپ ار  ترضح  نآ  تماما  هنامیمص 
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»؟ دندوبن نینچ  امش  ناردپ  همه ي  رگم  »

!« ارچ : » دندومرف ترضح 

»؟ دش هدیمان  اضر  نانآ  همه ي  نایم  زا  امش  ردپ  ارچ  سپ  : » تفگ

دندوب و دونشخ  یضار و  وا  زا  شناقفاوم  ناتـسود و  هک  هنوگ  نامه  دنداد  تیاضر  وا  هب  زین  شنانمـشد  نافلاخم و  اریز  : » دندومرف
(1) «. دش هدیمان  اضر  وا  اهنت  مناردپ  همه ي  نیب  زا  لیلد  نیمه  هب 

ص:33

ص 13 ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - . 1
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دادتما  - 5

هراشا
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بطر هناد  هدجه 

!« دنا هدمآ  هرصب  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » دیوگ یم  یسک  هک  مدید  باوخ  رد  دیوگ : یم  ناولع  نبا 

ناشباحصا دنا و  هتسشن  هک  مدید  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  متفر و  ینالف .» هناخ ي  رد  : » تفگ دنتـسه »؟ اجک  : » مدیـسرپ
اه نآ  .درک  تمحرم  نم  هب  تشادرب و  بطر  یتشم  دید  هک  ارم  ناشیا  .دوب  بطر  زا  یقبط  ربمایپ  لباقم  رد  .دنا  ترضح  نآ  هارمه 

...متساخرب باوخ  زا  .دوب  هناد  هدجه  مدرمش ؛ ار 

ص:36
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نامه رد  ار  ناشیا  متفر و  ینالف .» هناخ ي  رد  : » دنتفگ دنتسه »؟ اجک  : » مدیسرپ دنا ، هدمآ  هرصب  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  مدینش 
اضر ماما  .دوب  بطر  یقبط  ترضح  نآ  دزن  دندوب و  وا  اب  شنارای  .مدوب  هدید  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مدید  ییاج 

.دوب هناد  هدجه  مدرمش ؛ دنداد ، نم  هب  دنتشادرب و  بطر  یتشم  دندید ، هک  ارم  مالسلا  هیلع 

!« دیهدب رتشیب  شاک  : » متفگ

(1) «. مداد یم  مه  نم  دوب ، هداد  رتشیب  مّدج  رگا  : » دندومرف

ص:37

ص 54 ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  مامالا  دنسم  - . 1
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؟ تسا رت  کیدزن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یسک  هچ 

یکی امـش  ام و  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک و  رکف  امـش  مدوخ و  بسن  هرابرد ي  نم  : » تفگ مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  نومأـم 
ملسو و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  ، B همطاف امش ؛ ردام  دوب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع ؛ ام  ّدج  میتسه ؛

«. تسا لیلد  یب  بصعت  ناجیه و  زا  یشان  تسه  ام  ناوریپ  نیب  هک  یتافالتخا 

«. میوگ یمن  هن ، رگا  میوگ و  یم  یشاب  هتشاد  تسود  رگا  هک  تسه  یبلطم  اج  نیا  رد  : » دندومرف ماما 

!« منادب ار  امش  رظن  هک  مدز  ار  فرح  نیا  : » تفگ

ص:38
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، دنک يراگتساوخ  وت  رتخد  زا  دوش و  رهاظ  هدرپ  نیا  تشپ  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  الاح  نیمه  رگا  : » دندومرف ترـضح 
»؟ دهدن ربمغیپ  هب  ار  شرتخد  هک  تسه  یسک  ایآ  هللا ! ناحبس  : » تفگ یهد »؟ یم  ناشیا  هب  ار  ترتخد  ایآ 

»؟ دنک يراگتساوخ  ارم  رتخد  دناوت  یم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ  بوخ  : » دندومرف ماما 

.تشادن ناکما  يزیچ  نینچ  دوب ؛ نشور  باوج 

ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ام  زا  امـش  مسق  ادخ  هب  : » تفگ درک و  دـنلب  ار  شرـس  دـعب  یتاظحل  درک ، توکـس  نومأم 
(1) !« دیرت کیدزن 

ص:39

ص 56 ج 12 ، راونالاراحب ، - . 1
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يدهع تیالو  - 6

هراشا

ص:41
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نومأم هراچ ي  اهنت 

نایناریا .دندوب  نیگمشخ  دوب  یبرع  تموکح  دامن  هک  نیما  ندش  هتشک  زا  اه  برع  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  نایولع  ياه  تضهن 
، نایولع هک  دوب   C اضرلا یسوم  نب  یلع  اهنت  هراچ  هار  دوب ؛ هداتفا  ریگ  نومأم  .دندوب  مالسلا  هیلع  یلع  دالوا  هتسبلد ي  نایناسارخ  و 

(1) ...يدهع تیالو  هئطوت ي  دوب ؛ هئطوت  کی  زاغآ  نیا  دنتسناد و  یم  دوخ  ياقآ  دیس و  ار  وا  همه  نایناریا ، بارعا و 

ص:42

ناگداون زا  ابط " ابط  نبا   " مایق زا - : دـنترابع  نومأم  راگزور  رد  نایولع  ياه  مایق  زا  یخرب  صص 377-339  نیبلاّطلا ، لتاقم  - . 1
همادا زین  اـبطابط  نبا  تاـفو  زا  سپ  یتح  هک  ایارـسلاوبا "  " شفورعم رادرـس  یهارمه  هب  هفوک  رد  مالـسلا ،  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما 

هکم و رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دـنزرف  جابید ؛" دـمحم   " مایق .تشاذـگ -  ياـج  رب  هتـشک  رفن  رازه  دودـح 200  تفای و 
نب دیز  نب  رفعج  " مایق نمی -  رد  نسح " نب  نیـسح  نبدـمحم   " مایق سراف -  رد  " C رفعج نب  یسوم  نب  لیعامـسا   " مایق زاجح - 

میهاربا  " مایق هرصب -  رد  رانلادیز "  " هب فورعم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ردارب  "، C رفعج نب  یسوم  نبدیز   " مایق طساو -  رد  یلع "
.دروآ رد  دوخ  فرصت  هب  زین  ار  هکم  نمی ، رب  هوالع  وا  هک  نمی  رد  "C رفعج نب  یسوم  نب 
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اه لد  دیما 

...مداد يدهع  تیالو  امش  هب  هک  مدوب  نم  ...مدرک و  نینچ  امش  يارب  هک  مدوب  نم  هلب ، هک  تشاذگ  یم  تنم  تشاد  نومأم 

رتسا راوس  عقوم  نآ  هک  تواـفت  نیا  اـب  تشاد ؛ نوناـق  مکح  برغ ، قرـش و  رد  ما  هتـشون  مدوب ، هک  هنیدـم  رد  نم  : » دـندومرف ماـما 
زیچ هـمه  زا  نـم  يارب  شمارآ  يدازآ و  نآ  مـتفر و  یم  هنیدــم  ياـه  هچوـک  رد  شمارآ  يدازآ و  لاـمک  رد  مدــش و  یم  مدوـخ 

.دوب رت  ینتساوخ 

(1) «. تسا هدادن  نم  هب  يزیچ  وت  يدهع  یلو  هک  ینیب  یم 

ص:43

ص 165 ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - . 1
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مالسلا هیلع  ربمایپ  فسوی  دننام 

اما تفگ  یم  نخس  دهز  زا  یـسوم  نب  یلع  هک  دنیوگ  یم  اه  یـضعب  : » متفگ مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : یم  تلـص  نب  نایر 
!« تفریذپ ار  نومأم  يدهع  یلو 

یم باختنا  ار  یکی  دیاب  ندش  هتـشک  يدهع و  یلو  لوبق  نیب  یتقو  اما  متـساوخ  یمن  ار  نیا  نم  هک  دناد  یم  ادـخ  : » دـندومرف ماما 
ترورـض یتقو  اما  دوب  ادخ  لوسر  مالـسلا  هیلع  فسوی  هک  دنناد  یمن  ایآ  نانآ ! رب  ياو  .مدرک  باختنا  ار  يدهع  یلو  لوبق  مدرک ،

...تفریذپ ار  رصم  زیزع  نیازخ  یتسرپرس  درک ، مکح 

مدشن دراو  يدهع  تیالو  هریاد ي  رد  نم  هتـشذگ ، اه  نیا  همه ي  زا  دـندرب ! يدوبان  زرم  ات  ارم  دـندرک ، راداو  رابجا  هارکا و  اب  ارم 
یمن نآ  زا  يا  هرهب  چیه  نم  درادن و  نم  لاح  هب  يدوس  چیه  يدهع  تیالو  ینعی   ) .دشاب هدـش  جراخ  نآ  زا  هک  یـسک  دـننام  رگم 

(. منکن تلاخد  يراک  چیه  رد  هک  ما  هدرک  مه  طرش  مرب و 

(1) !« مهاوخ یم  يرای  وا  زا  مرب و  یم  تیاکش  ادخ  دزن  نم 
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...تسوت لام  تفالخ  رگا 

مناد یم  و  مناد ، یم  ار  وت  تدابعو  ییاسراپ  دهز و  ملع و  لضف و  نم  : » تفگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم  دیوگ : یم  تلـصابا 
، ایند هب  تبـسن  دهز  یلیم و  یب  اب  منک و  یم  راختفا  ادـخ  یگدـنب  هب  نم  : » دـندومرف ماما  يرت »! هتـسیاش  تفالخ  يارب  نم  زا  وت  هک 

دزن هک  مراودیما  ایند  رد  ینتورف  عضاوت و  اب  ما و  هتـسب  یهلا  شاداپ  هب  دیما  مارح ، زا  زیهرپ  اب  مبای و  تاجن  نآ  رـش  زا  هک  مراودیما 
«. مشاب دنلبرس  ادخ 

!« میامن تعیب  وت  اب  منک و  هفیلخ  ار  وت  منک ، لزع  تفالخ  زا  ار  مدوخ  مهاوخ  یم  نم  تفگ « : نومأم 

تنت رب  ادخ  هک  ار  یـسابل  ینک و  راذگاو  نارگید  هب  ار  نآ  يرادن  قح  هداد ، وت  هب  ادخ  تسوت و  لام  تفالخ  رگا  : » دـندومرف ماما 
(1) «. یهدب نم  هب  تسین  وت  لام  هک  ار  يزیچ  يرادن  قح  زاب  تسین ، وت  لام  رگا  یناشوپب و  نارگید  نت  هب  هدناشوپ 
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! هفیلخ هن  موش ، یم  دیهش  نم 

!« ینک لوبق  دیاب  : » درک رارصا  نومأم 

!« منک یمن  لوبق  زگره  دشاب  نم  لیم  هب  رگا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

وت نم ، زا  سپ  ات  شاب ؛ نم  دهع  یلو  يریذـپ  یمن  ار  فالخ  رگا  : » تفگ ماما  هب  دـنام و  هجیتن  یب  نومأم  شالت  تشذـگ و  اهزور 
!« یشاب هفیلخ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  لوق  زا  ناشیا  یلع و  نانمؤمریما ؛ لوق  زا  شناردپ ، لوق  زا  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
میارب نیمز  نامـسآ و  ناگتـشرف  دـش و  مهاوخ  دیهـش  هنامولظم  مَس و  طسوت  وت ، زا  شیپ  نم  هک  درک  لـقن  میارب  ملـسو  هلآ  هیلع و 

!« دش مهاوخ  نفد  دیشرلا  نوراه  رانک  رد  تبرغ  نیمزرس  رد  درک و  دنهاوخ  هیرگ 

»؟!! دنک بدا  هئاسا ي  وت  هب  یتح  ای  دشکب  ار  وت  دنک  تأرج  یسک  مشاب و  هدنز  نم  : » تفگ نومأم 

(1) ...دیوگ یم  هچ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسناد  یم  بوخ  وا  یلو 
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...اما مریذپ  یم 

یلع هک  دنیوگب  مدرم  ات  يریذپن  ار  تیلوئسم  نیا  ینک و  یلاخ  هناش  یهاوخ  یم  نانخس  نیا  اب  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  : » تفگ نومأم 
»!؟ تسا ماقم  لام و  هب  انتعا  یب  دهاز و  یسوم ، نب 

ما و هدوبن  دهز  لها  ایند  مدرم  رطاخ  هب  ما و  هتفگن  غورد  هدیرفآ  ارم  ادخ  هک  یماگنه  زا  ادـخ  هب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
!« يراد يدصق  هچ  وت  هک  مناد  یم 

»؟ مراد يدصق  هچ  : » تفگ

»؟ مناما رد  : » دندیسرپ مالسلا  هیلع  ماما 

« یلب : » تفگ
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تسا ایند  نیا  هکلب  هدوبن  ایند  زا  زیهرپ  دهز و  لها  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  ییوگب  راک  نیا  اب  یهاوخ  یم  وت  : » دندومرف ترـضح 
»!؟ تفریذپ تفالخ  عمط  هب  ار  يدهع  تیالو  روطچ  دیدیدن  دوب ! هدرک  زیهرپ  وا  زا  هک 

! یناما رد  نم  تسد  زا  هک  يدرک  رکف  .موش  تحاران  نم  هک  ینک  یم  راتفر  نم  اب  يروط  هشیمه  وت  : » تفگ دش و  ینابـصع  نومأم 
!...« دز مهاوخ  ار  تندرگ  يریذپن  مه  زاب  رگا  درک و  مهاوخ  روبجم  ار  وت  ینکن  لوبق  ار  يدهع  یلو  رگا  مسق  ادخ  هب 

نیا اب  اما  مریذـپ  یم  تسا  نینچ  هصق  رگا  منکفا ؛ تکـاله  هب  ار  مدوخ  هک  تسا  هدرک  یهن  ارم  ادـخ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
(1)« ...مهدن رییغت  ار  یشور  مسر و  منکن و  بصن  لزع و  ار  یسک  هک  طرش 
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دنس کی  زاغآ 

؛ میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا   ِ مِسب »

چیه هب  درادن ، ار  وا  نامرف  زا  یچیپرـس  ناوت  سک  چیه  دـهد و  یم  ماجنا  دـنک  هدارا  هچ  ره  هک  دزـس  ار  ییادـخ  شیاتـس  ساپس و 
ياـه مشچ  وا  .دز  زاـب  رـس  وا  تاردـقم  يارجا  زا  ناوـت  یمن  يور  چـیه  هب  دوزفا و  وا  هدارا ي  ناـمرف و  رب  يزیچ  ناوـت  یمن  هـجو 

(1) «. دراد یهاگآ  تسا ، ناهنپ  اه  هنیس  رد  هچنآ  زا  دسانش و  یم  ار  راکتنایخ 

راهظا ادخ  نامرف  ربارب  رد  ار  دوخ  میلست  دنا ، هتشون  دوخ  يدهع  تیالو  دنـس  زاغآ  رد  هک  هلمج  دنچ  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
.دندرک راکشآ  ار  دوخ  نمشد  هئطوت ي  و 
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دنس همادا ي 

: تشون دنس  نامه  رد  ماما 

هاگیاج بصنم و  نیا  منامب ، هدنز  وا  زا  دعب  رگا  ات  درک  راذگاو  نم  هب  ار  گرزب  نیمزرـس  نیا  ییاورنامرف  يدهع و  تیالو  نومأم  »
(2) .دوب مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه  دوز  تداهش  زا  ربخ  نیا ، (1) و  «. دشاب نم  ِنآ  زا 
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روباشین رد  - 7

هراشا
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روباشین رد 

اب مدرم  .دز  یم  جوم  تیعمج  .دوب  هدـمآ  لابقتـسا  هب  روباشین  .دـش  روباشین  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  گـنر  ییـالط  هواـجک ي 
باتفآ هاگمدق  ات  دندوب  هتخادنا  كاخ  يور  ار  دوخ  يا  هدع  .دش  یم  كاچ  قوش  زا  اه  نابیرگ  .دندز  یم  بآ  ار  هار  قوش  ِکشا 

.دننک ناراب  هسوب  ار 

تیذا ار  ربمایپ  دنزرف  دینک ! شوگ  دیونـشب ! مدرم  : » دندز یم  دایرف  نادنمـشناد  املع و  تشادن ، نتفر  دـصق  یـسک  دوب ، هدـش  رهظ 
!...« دینکن

نوریب اه  ملق  دندیواک و  ار  دوخ  ياه  سابل  مدرم  دنیوگب »! یثیدح  ام  يارب  دـنهاوخ  یم  اقآ  : » تفگ یکی  .دـش  رارقرب  توکـس  ... 
(1)! دنسیونب الط  سنج  زا  ییاه  هملک  دنتساوخ  یم  اه  ملق  .دندمآ 
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بهّذلا هلسلس 

مردپ زا  دومرف : هک  مدینـش  دمحم  نبرفعج  مردپ  زا  دومرف : هک  مدینـش  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  زا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
مردپ زا  دومرف : هک  مدینـش  یلع  نب  نیـسح  مردپ  زا  دومرف : هک  مدینـش  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  زا  دومرف : هک  مدینـش  یلع  نبدمحم 

زا تفگ : هک  مدینـش  لیئربج  زا  دومرف : هک  مدینـش  لوسر  ترـضح  میومعرـسپ ؛ مردارب و  زا  دومرف : هک  مدینـش  بلاـط  یبا  نب  یلع 
: دومرف هک  مدینش  یلاعت  يراب  ترضح 

؛ ِیباَذَع نِم  َنِمَأ  ِینصِح  َلَخَد  اََهلاَق  نَمَف  ِینصِح  ُهللا  اَِّلا  ََهلِإ  ُهَِملَک ال  " 

(1) ". دوب دهاوخ  ناما  رد  نم  باذع  زا  دوش ، دراو  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  نم  يوراب  جرب و  هللا " ّالا  هلا  ال  هملک ي "

دندروآ و نوریب  هواجک  زا  رس  ترـضح  داتـسیا ؛ رتولج  مدق  دنچ  اما  داتفا  هار  دندوب ؛ راوس  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  يرتسا 
: دندومرف
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(1) !« متسه نآ  ياه  طرش  زا  یکی  نم  دراد و  ییاه  طرش  هتبلا  »
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نومأم ماما و  - 8

هراشا
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دش لیطعت  هک  يا  هسردم 

ینید یمالک و  مهم  لیاسم  تاسلج ، نآ  رد  هداد و  لیکـشت  یتاسلج  دوخ  ِلزنم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دنداد  ربخ  نومأم  هب 
نیا زور  ره  دوـش و  یم  اـقآ  هتفیـش ي  دـیآ ، یم  سک  ره  .دـنور  یم  دـنیآ و  یم  هتـسد  هتــسد  مدرم  دـنک ؛ یم  ناـیب  مدرم  يارب  ار 

هناخ ي هب  مدرم  دورو  زا  ترـضح  لزنم  نانابهگن  داد  روتـسد  دـش و  ینابـصع  تدـش  هب  نومأم  .دـبای  یم  يرتشیب  قنور  تاـسلج ،
.دننک يریگولج  ناشیا 

(1) .دوب هدش  لیطعت  سرد  یلاع  سالک  دعب  زور 

ص:56

ص 172 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - . 1

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  زا  هتکن  هصق و  دص  ایرد :  همقمق  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 71 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14335/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
http://www.ghaemiyeh.com


دیع زامن 

يراک چیه  رد  هک  مدوب  هدرک  طرـش  امـش  اب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دـنناوخب  ار  دـیع  زامن  اقآ  هک  تشاد  رارـصا  نومأم 
«. منکن تلاخد 

!« دوش هارمه  امش  اب  مدرم  لد  مهاوخ  یم  : » تفگ

!...« دیرادب روذعم  ارم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.درک رارصا  رتشیب  نومأم 

ار دیع  زامن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج ؛ دننام  نم  هک  نادب  ینک ، یم  رارـصا  هک  الاح  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
!« دناوخ مهاوخ 

!« دیهد ماجنا  دیراد ؛ تسود  روط  ره  : » تفگ

عولط دیع  باتفآ  دناوخ »! دـنهاوخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ار  دـیع  زامن  ادرف  : » هک دـندناسر  مدرم  عالطا  هب  ار  ربخ  اه  یچراج 
لاجر نادـنمراک و  دـندوب ، هتـسشن  اه  ماب  تشپ  يور  ناکدوک  اه و  نز  دوب ، هدـش  مگ  مدرم  جوم  رد  اه  نابایخ  اـه و  هچوک  درک ،

.دندوب هدش  عمج  اقآ  هناخ ي  رد  تشپ  تلود 
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رد هک  ار  اپ  دندمآ ، نوریب  هناخ  زا  دنتفرگ و  تسد  هب  ییاصع  ...دنتـشاذگ  رـس  رب  يدیفـس  همامع ي  دـندرک ، دـیع  لسغ  ترـضح 
، ...« انادَه اَم  یَلَع  ربکا  هللا  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  : » دنتفگ ریبکت  راهچ  دنتشاذگ ؛ هچوک 

اهاپ زا  اه  شفک  دندیرپ ، نییاپ  اه  بسا  يالاب  زا  نایرکـشل  لاجر و  دوب ، هنهرب  اقآ  ياهاپ  دیزرل ، ورم  دش ، اهر  نامـسآ  رد  اهادص 
مامت ام  راک  دسرب ، الـصم  هب  یـسوم  نب  یلع  رگا  : » تفگ نومأم  شوگ  رد  دش و  مخ  ریزو  دیزرل ، نومأم  ...ربکا  هللا  دنتخیرگ ؛ یم 

!« تسا

!« دیدرگرب دیوگ  یم  نومأم  : » تفگ دناسر و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ار  دوخ  نومأم ، ِدصاق 

(1) ...دوب هدنام  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زامن  سنج  زا  يزامن  ترسح  رد  الصم 

ص:58
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نومأم ینامیشپ 

.دوب هدرک  دییأت  ًامسر  مالسا  ناهج  يربهر  يارب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یگتسیاش  نومأم 

دوب و هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  رایتخا  رد  تفالخ  میظع  نوبیرت  .دندوب  هدش  دـحتم  دـندوب ، هتـسد  هتـسد  هدـنکارپ و  هک  نایولع 
(1) .دندوب هدش  جراخ  اوزنا  زا  ناشیا  ناتسود 

.دنتفای یم  روضح  ناشیا  رضحم  رد  يدازآ  اب  ناملاع  دنتفگ و  یم  رعش  ترضح  حدم  رد  نارعاش 

لقن ناشیا  نانخـس  C و  اـضرلا یـسوم  نب  یلع  مان  .دندوب  هتفای  لاقتنا  نآ  نتم  هب  مالـسا  ناهج  هیـشاح ي  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
...دوب رید  رگید  اما  دوب  هدش  نامیشپ  یلیخ  شدوخ  راک  زا  نومأم  .دوب  لفاحم  مامت 
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هدنیآ زا  ربخ  - 9

هراشا

ص:61
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! دشک یم  ار  دمحم  هللادبع ،

: دیوگ یم  راّشب " نب  نسح  "

نوراه نبدمحم  نومأم ) ) نوراه نب  هللادبع  دییامرف  یم  ینعی  : » متفگ دشک »! یم  ار  دمحم  هللادبع ، : » دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
»!؟ دشک یم  ار  نیما ) )

!« تشک دهاوخ  تسا ، دادغب  رد  هک  ار  هدیبز  نبدمحم  تسا ، ناسارخ  رد  هک  هللادبع  هلب ؛ : » دندومرف ترضح 

(1)! مدید دندوب ، هدومرف  هک  ار  هچنآ  تشذگ ؛ یتدم 
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رتشیب رتمک و  هام  کی 

ار مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رود  مشاه ، ینب  ناناوج  زا  يدادـعت  عمج  رد  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ردارب  یـسوم ؛ نب  نیـسح 
مالـسلا هیلع  ماما  .میدیدنخ  میدرک و  هاگن  رگیدمه  هب  دوب ، هنهک  هراپ و  شـسابل  دـش ؛ در  ام  رانک  زا  يولع " رفعج   " .میدوب هتفرگ 

!« دشاب هتشاد  ناوارف  ناهارمه  لاوما و  هک  دید  دیهاوخ  ار  وا  يدوز  هب  : » دندومرف

هک میدید  یم  ار  وا  زور  ره  دش و  بوخ  یلیخ  شعـضو  .دش  هنیدم  مکاح  يولع " رفعج   " هک دوب  هتـشذگن  رتشیب  رتمک و  هام  کی 
(1) .دنتسه شهارمه  مدخ  مشح و  رکون و  يدایز  هدع ي  دور و  یم 

ص:63
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ما هتشادرب  یناراب  نم 

: دیوگ یم  مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  نیسح 

اب ایآ  : » دـندومرف ماما  مینزب ؛ ترـضح  نآ  كالما  زا  يرـس  ات  میدـمآ  نوریب  رهـش  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هارمه  یباـتفآ  يزور 
»؟ دیا هدروآ  یناراب  ناتدوخ 

»!؟ یناراب هب  يزاین  هچ  تسین ، يربخ  مه  ناراب  زا  تسا ، یباتفآ  اوه  هن ؛ : » میتفگ

« ...ما هتشادرب  یناراب  هک  نم  : » دومرف ماما 

(1)! میدش بآ  سیخ  ام  همه ي  تفرگ و  ندیراب  يدیدش  ناراب  دش و  يربا  اوه  هک  میدوب  هتفرن  یکدنا  زونه 

ص:64
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! دنناد یمن  اه  هراچیب 

: دیوگ یم  رفاسم 

.دندش در  ام  رانک  زا  بکرم  رب  راوس  شماوقا  زا  يدادعت  هارمه  هب  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  هک  میدوب  انم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اب 
.درک یکاخ  ار  ام  تروص  رس و  رابغ ، درگ و  هک  يروط  هب  دندوب  هتخادنا  هار  یکاخ  درگ و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

!« دمآ دهاوخ  ناشرس  رب  هچ  لاسما  هک  دنناد  یمن  اه  هراچیب  »

نم هک  نیا  رت  بیجع  : » دندومرف دندنابسچ و  مه  هب  ار  ناشدوخ  یطسو  هراشا و  تشگنا  دندید ، ارم  بجعت  یتقو  مالـسلا  هیلع  ماما 
(1) !« دوب میهاوخ  ات  ود  نیا  لثم  نوراه  و 

.درک ماع  لتق  ار  هکمارب  نوراه ، لاس  نامه 
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! سوت يا 

: دیوگ یم  رفعج  نب  هزمح 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دمآ ، نوریب  مارحلادجسم  زا  نوراه 

هیاسمه ار  نوراه ) ) وا نم و  يدوز  هب  سوت ! يا  سوت ! يا  سوت ! يا  تسا  کیدزن  ناـم  یگیاـسمه  رود و  اـم  ياـه  هناـخ  ردـقچ  »
(1) !« درک یهاوخ 

ص:66
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...جابید دمحم  اب 

.دناوخ هفیلخ  ار  دوخ  تسکش و  ار  نومأم  تعیب  درک ؛ شروش  نومأم  تموکح  ربارب  رد  هکم  رد  جابید " دمحم  "

: دندومرف دنتفر و  وا  دزن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هب وت ] تفالخ  ] راک نیا  اریز  نکم ؛ بیذـکت  ار  مالـسلا ]  هیلع  مظاک  ماما   ] تردارب و  مالـسلا ]  هیلع  قداص  ماما  ] تردـپ ناـجومع ! »
رد گنج  دندیـسر و  هار  زا  يدولج  یهدـنامرف  هب  نومأم  نایهاپـس  .تفریذـپن  ار  ماـما  نخـس  جاـبید  دـمحم  دـسر »! یمن  ماـجنارس 

طرش نیا  هب  داد  ناما  دمحم  هب  مه  وا  تساوخ ، ناما  يدولج  زا  جابید  دمحم  .دندروخ  تسکش  شیاهورین  جابید و  دمحم  .تفرگ 
.دنک تمادن  راهظا  مدرم  روضح  رد  هک 

(1) !« نم قح  هن  تسا ، نومأم  قح  تفالخ  مدرم ! : » تفگ دریگب و  سپ  ار  شفرح  دش  روبجم  تفر ، ربنم  يالاب  هکم  رد  دمحم 

ص:67
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! میآ یمن  مامح  هب  نم 

( نومأم ریزو  " ) لهـس نب  لضف   " مالـسلا و هیلع  اضر  ماما  رظتنم  سخرـس  ماـمح  رد  دوب  هتفگ  دوخ  نارودزم  زا  یهورگ  هب  نومأـم 
...دنشکب ار  اه  نآ  دندش ؛ دراو  هک  نیا  ضحم  هب  دنشاب و 

!« میورب مامح  هب  امش  ّتیعم  رد  لضف  هارمه  مراد  تسود  : » هک داتسرف  لهس  نب  لضف  مالسلا و  هیلع  ماما  يارب  يا  همانتوعد  وا 

!" ورن مامح  هب  ادرف  ناج ! یلع  : " دومرف هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بشید  نم  : » دنتـشون ماـما 
«. دیورب مامح  هب  ادرف  لضف  ای  وت  هک  مناد  یمن  حالص  نم  نیاربانب 

مهاوخن مامح  هب  ادرف  نم  تفگ ؛ تسار  مه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیتفگ ، تسار  امـش  نم ! دیـس  : » تشون نومأم 
(1) !« دناد یم  شدوخ  لضف ، اما  تفر 

.دوب رو  هطوغ  شدوخ  نوخ  رد  لضف  دعب  یقیاقد  .تفر  مامح  هب  لضف 

ص:68
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! دریم یمن  تیومع 

: دیوگ یم  رفعج  نب  دمحم  نب  ییحی 

هیلع اضر  ماما  .درک  یم  هیرگ  یلیخ  دوب و  هتسشن  قاحسا  میومع  .دمآ  وا  تدایع  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  .دش  ضیرم  مردپ  »
: دندومرف نم  هب  مالسلا 

"؟ دنک یم  هیرگ  ارچ  تیومع  "

". دنک یم  هیرگ  دریم ، یم  دراد  هک  شردارب  رطاخ  هب  : " متفگ

!" درم دهاوخ  تردپ  زا  لبق  تیومع  : " دندومرف ماما 

(1) «. درم مردپ  زا  شیپ  میومع  درک و  یگدنز  اه  تدم  دش و  بوخ  مردپ 

ص:69
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...درک مک  نم  رس  زا  وم  کی  نوراه  رگا 

طایتحا ًالـصا  مه  امـش  تسا ، هتـشک  ار  شنافلاخم  همه ي  نوراه  : » متفگ مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : یم  نانـس " نبدـمحم  "

!« دکچ یم  نوخ  نوراه  ریشمش  زا  هک  دیناد  یم  دینز ؛ یم  اورپ  یب  ار  ناتفرح  دینک و  یمن 

؛ متـسین ربمغیپ  نم  درک ، مک  نم  رـس  زا  وم  کی  لهجوبا  رگا  : » دومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  : » دـندومرف ماما 
(1) !« متسین ماما  نم  درک ، مک  نم  رس  زا  وم  کی  نوراه  رگا  میوگ  یم  مه  نم 

ص:70
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! دینک هیرگ  نم  يارب 

هیرگ نم  يارب  : » دـندومرف دـندرک و  عمج  ار  دوخ  ناشیوخو  ماوقا  دـننک ، تکرح  ورم  تمـس  هب  هنیدـم  زا  دنتتـساوخ  یم  اقآ  یتقو 
(1) !« دینک

.دید دنهاوخن  ار  اقآ  رگید  هک  دندیمهف  اه  نآ  دش ؛ دنلب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هناخ ي  زا  دایرف  نویش و  يادص 

دـندروآ و ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  رانک  هب  ار  وا  دـنتفرگ ، ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ناشرـسپ  تسد  ترـضح ،
هب اباب ! : » دنتفگ دندرک و  هیرگ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  مراپس »! یم  وت  هب  ار  مالـسلا )  هیلع  داوج  ماما  ) رفعجوبا هللا ! لوسر  ای  : » دنتفگ

(2) !« يدرپس مّدج  هب  ارم  هک  يور  یم  ادخ  دزن  يراد  وت  مسق  ادخ 

ص:71
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! تشادن يدنزرف  زونه 

»؟ دوش یم  لقتنم  ماما  يومع  ای  ییاد  هب  تماما  ایآ  : » مدیسرپ مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دیوگ : یم  عیزب " لیعامـسا  نبدمحم  "

»؟ تسیک امـش  زا  دـعب  ماـما  تروـص  نـیا  رد  سپ  : » مـتفگ ریخ » : » دـندومرف روـطچ »؟ ردارب  هـب  : » مـتفگ ریخ » : » دـندومرف ترـضح 
(1)! دنتشادن يدنزرف  عقوم  نآ  ات  ماما  مدرک ؛ بّجعت  مدنزرف .» : » دندومرف

ص:72
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تسناد یمن  سک  چیه 

!« دینک يرود  هتفاکشرس  نوعلم  قباس  نبدمحا  زا  : » دنتشون دوخ  نات  -- سود زا  -ي  ضعب يار  -- مالسلا ب هیلع  ا  -- ضر ما  -- ما

ناهنپ شیاهوم  ریز  رد  هک  ار  شرس  فاکش  همه  درک ؛ هنهرب  ار  شرـس  دمحا  يزور  تسا ! هتفاکـش  وا  رـس  تسناد  یمن  سک  چیه 
(1) .دوب هدش  راتفرگ  هانگ  يراوخ و  بارش  هب  رمع  رخاوا  رد  دوب و  یفقاو  وا  .دندید  دوب 
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ص 782 نامه ، - . 1
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! دادغب يا 

!« مینک یم  نانچ  نینچ و  میور و  یم  دادغب  هب  هللا  ءاش  نا  : » تفگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم  يزور 

!« تفر یهاوخ  دادغب  هب  وت  : » دندومرف دندرک و  نومأم  هب  ور  ماما 

»!؟ دیور یمن  دادغب  هب  امش  رگم  دوب ؛ هچ  دادغب  هصق ي  : » مدیسرپ مالسلا  هیلع  ماما  زا  دش  تولخ  سلجم  یتقو 

(1) !« دید دهاوخ  ارم  دادغب  هن  منیب و  یم  ار  دادغب  نم  هن  راک !؟ هچ  دادغب  هب  ارم  : » دندومرف ترضح 

دندش دیهش  سوت  رد  دادغب ؛ ریسم  رد  ماما  و 

ص:74
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.

تارظانم - 10

هراشا

ص:75
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؟ یسیع مادک 

هیلع یـسیع  توبن  ام  امـش و  هک  درک  یم  ثحب  ناملـسم  ناملاع  اب  .دـندز  یم  ادـص  قیلثاـج " " ماـن هب  ار  وا  .دوب  نایحیـسم  ياوشیپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مییوگ  یم  ام  همه ي  تسا و  هدـنز  مالـسلا  هیلع  یـسیع  مییوگ  یم  اـم  همه ي  میراد ؛ لوبق  ار  مالـسلا 
اهر تسین ، همه  لوبق  دروم  هک  ار  هچنآ  میریذپب و  تسا  ناگمه  لوبق  دروم  هک  ار  هچنآ  ام  همه ي  دییایب  .تسا  هتفر  ایند  زا  ملـسو 

! مینک

.درک حرطم  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روضح  رد  نومأم و  هسلج ي  رد  ار  عوضوم  نیا 

هب وا  ياه  تراشب  وا و  باتک  مالسلا و  هیلع  یسیع  يربمایپ  هب  نم  : » دندومرف ترـضح  تخادنا ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  یهاگن  نومأم 
نامیا ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  هک  میراد  نامیا  ییاسیع  هب  ام  یحیـسم ! يا  اما  : » دندوزفا سپـس  مراد .» نامیا  شناوریپ 

(1) «. دراد

ص:76
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مالسلا هیلع  یسیع  تدابع 

یم زامن  مک  یلیخ  هک  تسا  نیا  میراد  امـش  ياسیع  رب  هک  یلاکـشا  اهنت  : » دـندومرف قیلثاـج "  " هب باـطخ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
!« تفرگ یم  هزور  دناوخ و 

تدابع هب  ار  اه  بش  تفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  همه ي  مالسلا  هیلع  یسیع  ًاقافتا  : » تفگ تفرگ و  بناج  هب  قح  يا  هفایق  قیلثاج 
مالسلا هیلع  یسیع  هک  قیلثاج  دناوخ »؟ یم  زامن  تفرگ و  یم  هزور  یسک  هچ  يارب  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنارذگ »! یم 

(1) .دش هدنامرد  تسناد ، یم  ادخ  ار 

ص:77
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؟ نایادخ ای  ناربمایپ 

»؟ دیتسرپ یم  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ناینارصن  امش  ارچ  : » تفگ یکی 

!« تسا شتسرپ  قحتسم  دهد ، افش  ار  سیپ  دازردام و  روک  دنک و  هدنز  ار  هدرم  هک  یسک  : » تفگ قیلثاج " "

ار سیپ  دازردام و  روک  تفر و  یم  هار  بآ  يور  لییارـسا ) ینب  ناربمایپ  زا   " ) مالـسلا هیلع  عسی  : »" دومرف مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
...درک هدنز  دوب  هتشذگ  ناشگرم  زا  لاس  تصش  هک  ار  رفن  رازه  جنپ  یس و  مالسلا "  هیلع  لیقزح  ، " داد یم  افش 

دیاب دشاب  تسرد  وت  فرح  رگا  مالـسلا ..."  هیلع  یـسوم  ، " درک هدنز  ار  هدـش  هعطق  هدیربرـس و  ياه  غرم  مالـسلا "  هیلع  میهاربا  "

(1) »!؟ دنشاب ادخ  ناربمایپ ، نیا  همه ي 
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نامیلس ماقم  تیعقوم و 

وا هب  رایـسب  ياه  هیده  تشاذگ ، مامت  گنـس  وا  يارب  نومأم  .دـمآ  نومأم  دزن  .دوب  مالک  ملع  گرزب  دنمـشناد  يزورم " نامیلـس  "

: تفگ داد و 

!« نک هرظانم  وا  اب  ایب و  یلیام  رگا  تسا ؛ هدمآ  ام  دزن  زاجح  زا  اضرلا  یسوم  نب  یلع  »

شتیعقوم ماقم و  هجیتن ، رد  دهدب و  باوج  دناوتن  هک  مسرپب  يزیچ  وا  زا  مشاه  ینب  امـش و  رـضحم  رد  مهاوخ  یمن  : » تفگ نامیلس 
«. دورب نیب  زا 

!« یهد ماجنا  ار  راک  نیا  یناوت  یم  وت  هک  ایب  تسا ؛ نیمه  نم  فده  ًاقافتا  : » تفگ دز و  يزیمآ  تنطیش  دنخبل  نومأم 

(1) .دوب هداد  تسد  زا  ار  شدوخ  تیعقوم  هک  دوب  نامیلس  نیا  دش  رازگرب  هک  هسلج 
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملاع  - 11

هراشا
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  ياه  باتک 

هک تسا  یتایاور  هعومجم  باتک  نیا  .تسا  هدش  پاچ  توریب  دهـشم و  نمی ، مق ، نارهت ، رد  هک  مالـسلا ؛  هیلع  اضّرلا  مامالادنـسم 
.دنا هدرک  لقن  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ ، ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.تسا هدش  پاچ  مق  فجن و  رد  تسا و  یکشزپ  بط و  هرابرد ي  هِیبهَّذلا ؛ َهلاَسِّرلا 

لقن مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یعازُخ ،" یلع  نب  یلع   " ینعی یعازُخ " لـبعد  ِردارب   " ار نآ  هک  مالـسلا ؛  هیلع  اـضّرلا  ماـمالا  یلاـما 
.تسا هدرک 

(1) .دنناد یم  دلج  زا 20  شیب  عومجم  رد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  ياه  باتک 

ص:82
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يدنه نابز  اب 

داتفا و هار  .دنیبب  ار  وا  تشاد  تسود  هدـمآ ، ناسارخ  هب  تسا  نابز  برع  هک  ادـخ  نادرم  زا  يدرم  دینـش  دوب ؛ ناتـسودنه  یلاها  زا 
.دنداد يدنه  نابز  هب  ار  شباوج  .درک  مالس  دوخ  نابز  هب  دوبن ؛ دلب  یبرع  .شدندرب  وا  دزن  .تفرگ  ار  ییادخ  درم  نآ  غارس 

«. ما هدمآ  اج  نیا  ات  دنه  زا  امش  يوجتسج  رد  : » تفگ

!« سرپب یهاوخ  یم  هچ  ره  يا ؛ هدمآ  تسرد  : » دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(1)! دنتفگ خساپ  وا  هجهل ي  اب  ار  شتالاوس  مامت  هتفرن ، نوریب  ناتسودنه  زا  هاگ  چیه  هک  یسک  دننام  ماما  دیسرپ و  وا 

ص:83

ص 15 ج 12 ، راونالاراحب ، - . 1
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ناربمایپ تازجعم  رد  توافت 

تسد  ) اضیب دی  هزجعم ي  اب  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  ادخ  ارچ  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوب ، گرزب  یملاع  ّتیکـس " نبا  "

»؟ داتسرف نخس  هزجعم ي  اب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و  بط ، هزجعم ي  اب  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  و  ناشخرد ،)

هک داد  وا  هب  يزیچ  ادخ  دوب و  وداج  رحِس و  نامز  نامز ، داتسرف ؛ ار  مالسلا  هیلع  یسوم  یتقو  ادخ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
...دوبن هتخاس  نارگوداج  زا  کی  چیه  هدهع ي  زا 

زا هک  داد  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  يزیچ  ادخ  دوب و  یکشزپ  مولع  تفرشیپ  یکـشزپ و  راگزور  داتـسرف ؛ ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  یتقو 
يرونخس راگزور  داتسرف ؛ ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یتقو  ...هدرم و  ندرک  هدنز  لثم  دوبن  هتخاس  یکشزپ  چیه  هدهع ي 

: تفگ ّتیکس " نبا  « " ...تخادنا قنور  زا  ار  نانآ  هکس ي  هک  داد  يا  هزجعم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  ادخ  دوب و 
(1) !« دید مهاوخن  ما و  هدیدن  وت  لثم  ار  سک  چیه  هللاو  »

ص:84
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هلأسم رازه  هدجه 

وا زا  هک  ار  یلئاسم  دنراد ، رظن  فالتخا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دروم  رد  مدرم  مدید  یتقو  : » دیوگ یم  ینیطقی " یـسیع  نبدـمحم  "

رد ّتنس  لها  ياملع  زا  يرایـسب   (1) «. دندوب هداد  باوج  اه  نآ  همه ي  هب  هک  دوب  هلأسم  رازه  هدـجه  مدرک ؛ عمج  دـندوب  هدیـسرپ 
، دوخ خـیرات  باتک  رد  يدادـغب  بیطخ  رکبوبا ؛" : " هلمج زا  دـنا  هدرک  تیاور  ار  لئاسم  نیا  یـسیع  نبدـمحم  زا  دوخ  ياه  باتک 

...و شباتک  رد  زتعم " نبا  ، " شا هلاسر  رد  یناعمس " ، " شریسفت رد  یبلعث " "

ص:85

C یسوم نب  یلع  زا  هچنآ  : » دیوگ یم  باتک  نیا  ص 330  رد ج 2 ، هّمغلا  فشک  باتک  هدنسیون ي  ص 350  ج 4 ، بقانملا ، - . 1
نآ زا  رتشیب  تسا  هدـش  لقن  ...و  بط  ریـسفت ، بتاکم ، نایدا و  ناوریپ  اب  هرظاـنم  تاـیاور ، تمکح ، مولع ، فلتخم  ياـه  هنیمز  رد 

«. دیآ رامش  رد  هک  تسا 
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نیتسآ رد  یباتک 

، ترـضح نآ  هتفای و  نایاپ  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  هب  تماـما ، هک  دوب  دـقتعم  وا  دوب ؛ ناـیفقاو  زا  ءاـشو " یلع  نب  نسح  "

: دیوگ یم  وا  .تسا  ماما  نیرخآ 

نب یلع  ناردـپ  زا  هک  دوب  یتایاور  هب  طوبرم  اه  لاوس  نآ  زا  یخرب  هک  مدوب  هدروآ  درگ  یباتک  رد  هتـشون و  ار  يدایز  ياـه  لاوس 
يزور .منک  شیامزآ  ار   C اضرلا یسوم  نب  یلع  اه  لاوس  نیا  اب  متساوخ  یم  مدوب و  هتـشون  مباتک  رد  مالـسلا  مهیلع  اضرلا  یـسوم 

هب یتقو  .مهدب  وا  هب  ار  باتک  ییاهنت  رد  متساوخ  یم  .متفر  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هناخ ي  تمـس  هب  متـشاذگ و  مسابل  رد  ار  باتک 
زا يا  هدع  رد ، يولج  مدیسر ،  C اضرلا یسوم  نب  یلع  هناخ ي  رد 

ص:86

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  زا  هتکن  هصق و  دص  ایرد :  همقمق  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


مناوتب ات  مدوب  يا  هراچ  لابند  هب  .تشادن  ناکما  هناخ  لخاد  هب  نتفر  .دنتـسه  وگو  تفگ  لوغـشم  دـنا و  هتـسشن  هک  مدـید  ار  مدرم 
: تفگ دمآ و  نوریب  هناخ  زا  یمالغ  هک  موش  دراو 

« منم : » متفگ متساخرب و  تساهامش »؟ زا  کی  مادک  يدادغب  سایلا  رتخد  رسپ  ءاشو ؛ یلع  نب  نسح  »

!« ریگب ایب  مهدب ، وت  هب  ار  باتک  نیا  هک  دنا  هداد  روتسد  نم  هب  : » تفگ

، هلأـسم هب  هلأـسم  باـتک ، نآ  رد  مسق  ادـخ  هب  .مدرک  ندـناوخ  هب  عورـش  متـسشن و  يا  هشوگ  رد  متفرگ ، مـالغ  تسد  زا  ار  باـتک 
(1) «. مدوبن یفقاو  رگید  نم  ...دوب  هدش  هداد  میاه  باوج 

ص:87

ص 229 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - . 1
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! دنا ماما  ناماما ،

: دیوگ یم  يرفعج " نامیلس  "

ترـضح نآ  دـندرک و  یم  لاوس  یکی  یکی  مدرم  .دوب  تیعمج  زا  وـلمم  ترـضح  نآ  هناـخ ي  .مدوـب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دزن 
ور ماما  دنتفر ، مدرم  یتقو  دنا »! يربمایپ  هتسیاش ي  هداوناخ ، نیا  : » متفگ ملد  رد  هک  دوب  یلاع  ردق  نآ  اه  باوج  .دنداد  یم  باوج 

: دندومرف دندرک و  نم  هب 

(1) «. دنتسین ربمایپ  ناماما ، هک  یلاح  رد  دنرادنپ  یم  ربمایپ  ار  اه  نآ  ناربخ ، یب  دنرابدرب و  ملاع و  ناماما ، نامیلس ! يا  »

ص:88

نامه - . 1
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملاع 

: دندومرف دندرک و  عمج  ار  ناشنادنزرف  مالسلا "  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  "

یم هچ  ره  هب  دیـسرپب و  وا  زا  ار  ناتدوخ  ینید  لیاسم  .تسا  مالـسلا "  مهیلع  دـمحم  لآ  ملاع  "، " یـسوم نب  یلع   " ناـتردارب نیا  »
شاک تسوت ، لسن  زا  مالسلا "  مهیلع  دمحم  لآ  ملاع  : " دومرف هک  مدینـش  دمحم " نب  رفعج  " ؛ مردپ زا  نم  اریز  دینک ! لمع  دیوگ 

(1) «. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ؛ مانمه  وا  مدید ! یم  ار  وا  نم 

ص:89

ص 100 ج 4 ، هعیّشلا ، نایعا  - . 1

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  زا  هتکن  هصق و  دص  ایرد :  همقمق  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14335/AKS BARNAMEH/#content_note_89_1
http://www.ghaemiyeh.com


ییالط باتک 

لیاسم هسلج ، عوضوم  .دـندوب  هدـمآ  درگ  نومأم  دزن  نافوسلیف ، ناکـشزپ و  رگید  و  عوشیتخب " نب  لیئاربج   " و هیوسام " نباّنحوی  "

»؟ دییامرف یم  هچ  امش  نسحلاابا ! ای  : » تفگ نومأم  .دندوب  تکاس  هسلج  لوط  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دوب  یکشزپ 

«. تشون مهاوخ  ار  اه  نآ  هک  مراد  یتایرظن  نم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تـسیز حیرـشت ، ملع  لماش  تشون  یباتک  مالـسلا  هیلع  ماما  افو »! هدـعولا ؛ : » تشون ترـضح  يارب  .دوب  هتفر  خـلب  هب  ورم  زا  نومأـم 
اب ار  باتک  نیا  داد  روتـسد  نومأم  .داتـسرف  نومأم  يارب  ار  نآ  هیذغت و  ملع  ضارمالا و  ملع  اضعالا ، فیاظو  تشادـهب ، یـسانش و 

(1) .دش هِیبهَذ " هلاسر ي  ، " باتک مان  دنسیونب و  الط  بآ 

ص:90

ياه حرش  خیرات  لوط  رد  هدش و  جرد  لماک  روط  هب  مالـسلا ،"  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع   " فیرـش باتک  رد  " هیبهذ هلاسر ي  - . " 1
ار .و  یموتانآ  يژولویزیف ، يژولویرتکاب ، تشادهب ، لوصا  نیرت  مهم  راصتخا ، نیع  رد  هلاسر  نیا  .تسا  هدش  هتـشون  نآ  رب  یناوارف 

.تسا هدروآ  درگ  دوخ  رد  راگزور  نآ  مهف  لباق  نابز  هب 
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ریسفت - 12

هراشا

ص:91
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مالسلا هیلع  یلع  تلیضف  نیرترب 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نومأم 

»؟ تسیچ تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ؛ يارب  نآرق  رد  هک  یتلیضف  نیرترب  نیرت و  گرزب  »

اَنَـسُفنأ َو مُکَءآَِسن َو  اَنَءآَِسن َو  مُکَءآَنبأ َو  اَنَءآَنبأ َو  ُعدـَن  اَْولاعَت  لُقَف  هدومرف ..." : ادـخ  هک  هلهابم  هیآ ي  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
ناتنارسپ مه  امش  میروآ ؛ یم  ار  نامنارسپ  ام  دییایب  وگب : نارجن ] نایحیسم  هب  [... ؛ َنیبِذاَکلا یَلَع  ِهللا  َتَنَعل  ْلَعجَنَف  لِهَتبَن  َُّمث  مُکَسُفنأ 

مه امش  مییآ ؛ یم  مه  نامدوخ  دیروایب ، ار  ناتنانز  مه  امش  میروآ ؛ یم  ار  نامنانز  ام  دیروایب ، ار 

ص:92
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یلص ادخ  لوسر  هلهابم ، زور  رد   (1) !" مینک بلط  نایوگغورد  يارب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  نیرفن  ار  رگیدمه  دعب  دـییایب ؛ ناتدوخ 
یلع نانمؤمریما ؛ دوب و  هداوناخ  نیا  نز  هک  دروآ  ار   B همطاف دندوب ، شنارسپ  هک  دروآ  ار   C نیسح نسح و  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا 

نامدوخ دندومرف : هک  اج  نآ   ) .دوب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سفن  ّلجو ، ّزع  يادخ  مکح  هب  هک  دروآ  ار  مالـسلا  هیلع 
، دنوادخ هدومرف ي  قبط  تسین ؛ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  رترب  ناگدیرفآ ، زا  سک  چـیه  هک  اج  نآ  زا  و  مییآ ) یم 

(2) «. تسین رترب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سفن  زا  سک  چیه 

ص:93

ص 232 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  هیآ ي 61 2 . نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  - . 1
ص 23 ج 2 ، اضّرلا � ، رابخا  نویع  - 2
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! نسحلاابا ای  نیرفآ 

" مهج نبا   " .دراد دوجو  نانآ  دروم  رد  هانگ  اـطخ و  لاـمتحا  دنتـسین و  موصعم  ناربماـیپ ؛ هک  دـندوب  دـقتعم  ناناملـسم  زا  يا  هدـع 
ات تفرگ  باوج  ...و  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  مالسلا ،  هیلع  مدآ  ترضح  هرابرد ي  .دیسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  لاوس  نیمه 

 ... مالسلا هیلع  سنوی  هب  دیسر 

َنل ْنأ  َّنَظَف  ًابِـضاَغُم  َبَهَذ  ِذا  ِنّونلاَذ  َو  : " هک هیآ  نیا  ینعم  سپ  دنتـسه ، موصعم  ناربمایپ ؛ دـییوگ  یم  امـش  هک  نانچ  رگا  : » دیـسرپ
تفر و دـش و  نیگمـشخ  دـشن ] باجتـسم  شیاعد  دـید  یتقو   ] سنوی هک ] تسا  نینچ  لوا  هاگن  رد  نآ  يانعم  هک  [ "؛ ...ِهیَلَع َرِدـقَن 

نامگ

ص:94
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»؟ تسیچ  (1)" ...تسا هتفر  نوریب  ادخ  تردق  هزوح ي  زا  هک  درک 

زا هن   ) دوب ینابـصع  دوخ  موق  تسد  زا  اما  تفر  دش و  نیگمـشخ  دوب ، یتم  نب  سنوی  نّونلاَذ ؛" : »" دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
نیا هن  ) میریگ یمن  تخـس  وا  رب  ام  هک  تشاد  نیقی  ینعی  ِهیَلَع " َرِدقَن  َنل  ْنأ  ( " درک نامگ  هن  ) تشاد نیقی  ینعی  نظ "  " و ادخ ) راک 

َرَدَقَف ُهیلَتبااَم  اَِذا  آّمَا  َو  : " هک تسا  هیآ  نیا  لیبق  زا  َرِدقَن " " نیا و  تسا ) هتفر  نوریب  ام  تردق  هزوح ي  زا  ای  میرادن  تردـق  وا  رب  هک 
سنوـی : " هک تسا  نیا  هیآ  همجرت ي  ینعی   2 ...تفرگ " تخـس  وا  رب  درک و  ناحتما  ار  يا  هدنب  ادـخ  هک  هاگ  نآ  اما  ...هَقزِر ؛ ِهیَلَع 

"«. میریگ یمن  تخس  وا  رب  هک  تشاد  نیقی 

3 !« نسحلاابا ای  نیرفآ  : » تفگ نومأم 

ص:95

ص 202 ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  هیآ ي 16 3 . رجف ، هکرابم  هروس  هیآ ي 87 2 . ایبنا ، هکرابم  هروس  - . 1
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! ادخ دزن  هن  مدرم ، شیپ  هانگ 

َِکبنَذ َو نِم  َمَّدَقَت  اَم  ُهللا  ََکلَرِفغَِیل  : » دیامرف یم  تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرابرد ي  هک  هیآ  نیا  سپ  دیـسرپ : نومأم 
؟ هچ  (1)« ...دشخبب ار  وت  هدنیآ ي  هتشذگ و  ناهانگ  ادخ  ات  ...َرَّخأَت ؛ اَم 

تب اه 360  نآ  دوبن ؛ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رتراک  هانگ  یـسک  هکم  ناکرـشم  دزن  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
رظن زا  نیا  درک ؛ توعد  ادخ  کی  هب  ار  اه  نآ  دمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندیتسرپ و  یم  ار  اه  نآ  دنتـشاد و 

...دوب یندوشخبان  یهانگ  نانآ 

: " هک تسا  نآ  شیانعم  هک  دمآ  هیآ  نیا  دـش و  لزان  حـتف  هکرابم ي  هروس ي  درک ، حـتف  شربمایپ  تسد  هب  ار  هکم  ادـخ  یتقو  اما 
؛" تسناد دنهاوخن  راک  هانگ  رگید  دنناد ، یم  راک  هانگ  زونه  ار  وت  هک  ینانآ  زین  هدنیآ  رد  دـنناد و  یمن  راک  هانگ  ار  وت  رگید  نانآ 

رظن رد  ربمغیپ  رگید  هکم ، حتف  زا  سپ  نیاربانب  دندوب ، هتخیرگ  هکم  زا  یـضعب  دندوب و  هدروآ  نامیا  هکم  ناکرـشم  زا  یـضعب  اریز 
(2) «. دمآ یمن  رامش  هب  راکهانگ  مدرم ، زا  سک  چیه 

ص:96

هیآ ي 2 حتف ، هکرابم  هروس  - . 1
ص 196 ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - . 2
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گنرین ءازهتسا ، بیرف ،

: تسا هدمآ  نآرق  رد  دیسرپ  یکی 

!« دنک یم  دنخشیر  ار  اه  نآ  ادخ  مهب ؛ ءيزهتسی  هللا  »

!« دنک یم  هرخسم  ار  اه  نآ  ادخ  مهنم ؛ هللارخس  »

!« داد ناشبیرف  زین  ادخ  دندرک ، يراکبیرف  اه  نآ  هللارکم ؛ اورکم و  »

!« دز گنرین  اه  نآ  هب  ادخ  و  مهعداخ ... ؛ وه  هللا و  نوعداخی  »

؟ تسین راگزاسان  ادخ  نأش  اب  گنرین  بیرف و  ندرک ، هرخسم  ندرکدنخشیر ، ایآ 

ار نانآ  راک  رفیک  هکلب  دنز ؛ یمن  گنرین  دهد و  یمن  بیرف  دنک و  یمن  هرخـسم  دنخـشیر و  ادخ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
( .تسا نانآ  تشز  لامعا  دروخزاب  رفیک و  دنک ؛ یم  ادخ  هچنآ   ) (1) «. دهد یم 

ص:97

ص 80 ج 1 ، نامه ، - . 1
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نوعرف نامیا 

»؟ دروآ نامیا  ادخ  هب  شدوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  وا  هک  یلاح  رد  درک  قرغ  ار  نوعرف  دنوادخ  ارچ  : » دیسرپ

نآرق  (1) .تسین هتفریذپ  ینامیا  نینچ  دروآ و  نامیا  درک ؛ هدهاشم  ار  یهلا  باذـع  یتقو  نوعرف  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
هاگ نآ  ...انَـسَأب ؛ اوَاَر  اَّمل  مُُهناَمیا  مُهُعَفنَی  ُکَی  مَلَف  َنیکِرـشُم * ِهب  اَّنُک  اَِمب  اَنرَفَک  ُهَدحَو َو  ِهللاِاب  اّنَماء  اُولاَق  انَـسَأب  اوَاَر  اّمَلَف  : » دیامرف یم 
نانآ نامیا  اما  میدش ، رفاک  میدوب  هداد  رارق  ادخ  کیرـش  هچنآ  هب  میدروآ و  نامیا  هناگی  يادخ  هب  دنتفگ  دندید ، ار  ام  باذـع  هک 

2 !« دیشخبن يدوس  نانآ  لاح  هب  دندید ، ار  ام  باذع  هک  یتقو 

ص:98

تایآ 84 و 85 رفاغ ، هکرابم  هروس  ص 452 2 . ج 2 ، نامه ، - . 1
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؟ تسیچ میعن 

(1) «. تفرگ دیهاوخ  رارق  شسرپ  دروم  ًامتح  میعن  هرابرد ي  تمایق ) زور   ) زور نآ  سپس  ِمیعَّنلا ؛ ِنَع  ٍِذئَموَی  َُّنلَئُسَتل  َُّمث  »

»؟ بوخ تحارتسا  باوخ و  ای  ریذپلد  ياذغ  اراوگ ، بآ  ینعی  میعن  ایآ  : » دیسرپ یکی 

؛ دراذگ یمن  تنم  نانآ  رب  دنک و  یمن  لاوس  هتـشاد  ینازرا  شناگدنب  هب  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ادخ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
هک ار  يراک  تسا  نکمم  روطچ  دنراذگب و  تنم  رگیدکی  رب  دنا  هدرک  هک  یفطل  رطاخ  هب  تسا  تشز  زین  مدرم  يارب  یتح  هک  ارچ 

!؟ داد تبسن  ادخ  هب  تسا ، تشز  مه  مدرم  زا  یتح 

میعن زا  تفر و  دهاوخ  تشهب  هب  دوب ، دنب  ياپ  ناِدب  یـسک  رگا  هک  تسا  مالـسلا "  مهیلع  تیب  لها  اب  یتسود  "، " میعن  " زا دوصقم 
(2) [«. تفرگ دهاوخ  رارق  لاوس  دروم  هراب  نیا  رد  [و  دش دهاوخ  رادروخرب  نآ 

ص:99

هیآ ي 8 رثاکت ، هکرابم  هروس  - . 1
ص 37 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - . 2
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هراتس اه و  هناشن 

یم تیادـه  هراتـس ، اب  زین  اه و  هناشن  نآ  اب  مدرم  هک  دراد  دوجو  ییاه  هناـشن  اـه و  تمـالع  و  نودـتهی ؛ مه  مّجنلاـب  تاـمالع و  «و 
«. دنوش

»؟ تسیچ هراتس  اه و  هناشن  زا  دوصقم  : » دیسرپ یکی 

(1) «. تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هراتس ، مییام و  اه  هناشن  : » دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ص:100

ص 156 ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 1
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اعد تدابع و  - 13

هراشا

ص:101
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تاقالم هزاجا ي 

! دهدب تاقالم  هزاجا ي  متساوخ  نابنادنز  زا  .دوب  ینادنز  اج  نآ  رد  اقآ  متفر ؛ سخرس  هب  اقآ  رادید  يارب  : » دیوگ یم  تلصابا 

رهظ و زا  لبق  عولط ، ماگنه  رد  طقف  تسا ، زامن  لوغشم  هرس  کی  زور  هنابش  لوط  رد  اقآ  تفگ : ارچ ؟ متفگ : .درادن  ناکما  تفگ :
.دنک یم  زاین  زار و  دنیشن و  یم  دوخ  ياج  رس  مه  تقو  نآ  هزات  دوش ؛ یم  غراف  زامن  زا  یقیاقد  بورغ ، زا  لبق 

! هدب هزاجا  تقو  نامه  متفگ :

(1) «. مدیسر انشآ  رای  رادید  هب  نم  داد و  هزاجا 

ص:102

ص 180 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - . 1
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  تدابع 

زارد و هار ، .دربب  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شنازابرس  اب  هک  دوب  هدمآ  .دوب  نومأم  رومأم  كاحـض ،" یبا  نب  ءاجر  "

.دنک شرازگ  دریگب و  رظن  ریز  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تشاد  روتسد  .دوب  ینالوط 

: دیوگ یم  وا 

« ...شلد رد  هشیمه  ادخ  زا  سرت  دوب و  شنابل  رب  هراومه  ادخ  مان  مدیدن ؛ وا  زا  رتاوقت  اب  ار  سک  چیه  ادخ  هب  »

ناسنا نیرتهب  درم  نیا  : » تفگ داد و  ناکت  يرس  تفگ ، نومأم  يارب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هنابش ي  هنازور و  ياه  تدابع  حرش  یتقو 
مدرم يارب  ار  اـه  نآ  مدوخ  نم ، اـت  وـگم  سک  چـیه  هب  يا  هدـید  هک  ار  هچنآ  اـما  تسا  ناـنآ  نیرتدـباع  نیرتاـناد و  نیمز و  يور 

(1)! تفگن یسک  يارب  ار  نآ  تقو  چیه  اما  میوگب »!

ص:103

هیلع اضّرلا  رابخا  نویع  رد  دیناوت  یم  تسا ، هدرک  فیرعت  كاحـض  یبا  نب  ءاجر  هک  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تادابع  حرـش  - . 1
.دیناوخب دعب  هب  ص 180  ج 2 ، مالسلا ، 
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ناربمایپ حالس 

: دندومرف یم  دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

!« دیشاب هتشاد  هارمه  هشیمه  ار  ناربمایپ  حالس  »

»؟ تسیچ ناربمایپ  هحلسا ي  : » دنتفگ

(1)« اعد : » دندومرف ترضح 

ص:104

هک مالـسلا  هیلع  اضّرلا  هفیحـص  باتک  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ياـهاعد  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  ص 368  ج 2 ، یفاـک ، لوصا  - . 1
.دینک هعجارم  تسا ، ترضح  نآ  دنمجرا  ياهاعد  يواح 
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نامیا تینما و 

: دندرک یم  همزمز  ار  اعد  نیا  نامیا  تینما و  بلط  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

دوخ يوـس  هب  ارم  هک  ییادـخ  يا  هرخـآلا ؛ اینّدـلا و  یف  ناـمیالا  نمـألا و  کلئـسا  هقیدـصتب ، یبـلق  لـّلذ  هسفن و  یلع  یّنلد  نم  اـی  »
(1) !« مهاوخ یم  نامیا  تینما و  ترخآ  ایند و  رد  وت  زا  تسا ؛ هتخاس  مار  دوخ  شریذپ  اب  ار  ملد  هدرک و  ییامنهار 

ص:105

ص 579 ج 2 ، نامه ، - . 1
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!؟ ادخ هب  ای  يراد  دامتعا  رتشیب  نم  هب 

مدوب هتساوخ  یتجاح  ادخ  زا  شیپ ، لاس  ود  : » تفگ دیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  یطنزب " رـصن  یبا  نبدمحم  نبدمحا  "

!« دهدب ار  مباوج  دهاوخ  یمن  ادخ  منک  یم  رکف  تسا ، هدشن  هدروآرب  متجاح  زونه  اما 

یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دندومرف سپـس  و  دنکن »! دیماان  ار  وت  ناطیـش  هک  شاب  بظاوم  دـمحا ! يا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
«. ...دونشب ار  وا  يادص  ات  دزادنا  یم  ریخأت  هب  ار  شتجاح  ندروآرب  ادخ  دهاوخ ، یم  یتجاح  ادخ  زا  نمؤم  هدنب ي  دندومرف :

»؟ ینک یم  دامتعا  نم  هب  ایآ  مهدب ؛ یلوق  وت  هب  نم  رگا  وگب : نم  هب  : » دنتفگ دندرک و  ور  دمحا  هب  هاگ  نآ 

مدرم نایم  رد  ادخ  تجح  امش  منک !؟ دامتعا  مناوت  یم  یـسک  هچ  هب  منکن  دامتعا  امـش  لوق  هب  رگا  موش ! امـش  يادف  : » تفگ دمحا 
« ...دیتسه

ات دیهاوخب  نم  زا  هک   ] (1)! تسا هداد  هدعو  وت  هب  شدوخ  وا  هک  ارچ  دشاب  نم  زا  رتشیب  ادخ  هب  تدامتعا  سپ  : » دـندومرف ترـضح 
![« مهدب ار  ناتخساپ 

ص:106

صص 12-10 باتفآ ، ورملق  رد  - . 1
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بادآ - 14

هراشا

ص:107
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ماما نامهم 

: دیوگ یم  یطنزب " رصن  یبا  نبدمحم  نبدمحا  "

رد دندرک و  نامهم  ارم  زین  بش  موش ، ترضح  نآ  بکرم  راوس  دنداد  روتسد  دنداتسرف ؛ يراک  لابند  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
يراک لابند  هب  ارم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رتهب ؟ نم  زا  یـسک  هچ  : » متفگ مدوخ  اب  مدش  رتسب  دراو  یتقو  .مدیباوخ  ترـضح  هناخ ي 

!« ما هدیباوخ  ترضح  هناخ ي  رد  مه  الاح  دندرک و  نامهم  ارم  بش  دندرک ، دوخ  بکرم  رب  راوس  ارم  دنداتسرف ،

؛ نینمؤملاریما دمحا ! يا  : » دندومرف نم و  هب  دندرک  ور  دنداتسیا ، رد  بوچراچ  رد  مدینش ؛ ار  ترضح  يادص  هک  مدوب  رکف  نیا  رد 
! هعصعص يا  : » دومرف نتشگرب  تقو  تفر و  شدوخ ) صاخ  باحصا  زا  « ) ناحوص نب  هعصعص   » تدایع هب  يزور  مالسلا  هیلع  یلع 

(1) !« هدن رارق  تدوخ  شیوخ  موق و  هب  یشورفرخف  هلیسو ي  ارم  تدایع 

...دنتفر دندومرف و  ار  ثیدح  نیا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ص:108

ص 335 ج 4 ، بقانملا ، - . 1
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ترضح سابل  شرف و 

: دنیوگ یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هرابرد ي 

مدرم عمج  رد  یتقو  اما  دندیـشوپ  یم  ربز  تشرد و  ياه  سابل  سـالپ ، يور  ناتـسمز  رد  دنتـسشن و  یم  ریـصح  يور  ناتـسبات  رد  »
(1) «. دنداد یم  هولج  نّیزم  راظنا ، رد  ار  دوخ  دندیشوپ و  یم  یتمیق  ياه  سابل  دندش ، یم  رضاح 

ص:109

ص 55 مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  - . 1
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باتفآ هار  مسر و 

: دیوگ یم  سابع " نب  میهاربا  "

.دنیوگب اوران  نخس  یسک  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  مدیدن  زگره  - 

یمن عطق  ار  یـسک  نخـس  زگره  دـنداد و  یم  شوگ  شیاه  فرح  هب  تقد  اب  ترـضح  نآ  درک  یم  تبحـص  ناـشیا  اـب  سک  ره  - 
.دندرک

.دندرک یم  هدروآرب  دنتشاد  ییاناوت  هک  اج  نآ  ات  ار  مدرم  ياه  هتساوخ  - 

.دندرک یمن  زارد  ار  دوخ  ياپ  نارگید  دزن  رد  زگره  - 

.دنداد یمن  هیکت  دوخ  نیشنمه  لباقم  رد  زگره  - 

.دنتفگ یمن  دب  نخس  دوخ  ِناتسدریز  ناراکتمدخ و  هب  هاگ  چیه  - 

.دوب مسبت  طقف  ترضح  هدنخ ي  دندیدنخ و  یمن  دنلب  - 

ص:110
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لبطصا نایدصتم  یتح  دنوش ؛ رضاح  هرفس ، رس  نامالغ ، ناراکتمدخ و  مامت  دنداد  یم  روتـسد  دش ، یم  هدامآ  هک  اذغ  هرفـس ي  - 
.دندروخ یم  اذغ  ناشیا  اب  هرفس  رس  زین 

.دندیباوخ یمن  ًالصا  اه  بش  زا  یضعب  دندنام و  یم  رادیب  ار  بش  ِرتشیب  دندیباوخ ؛ یم  رتمک  اه  بش  - 

.دنتفرگ یم  هزور  ًامتح  ار  هام  ره  رد  زور  هس  دنتفرگ ؛ یم  هزور  دایز  - 

.دندرک یم  ناسحا  دایز  مدرم  هب  - 

.دندرک یم  قافنا  دنداد و  یم  هقدص  مدرم  هب  ناهنپ  تروص  هب  - 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  لثم  ار  یسک  دیوگب  سک  ره  دندرک و  یم  قافنا  دنداد و  یم  هقدص  رتشیب  یناملظ  کیرات و  ياه  بش  رد  - 
(1)! دینکن رواب  تسا ، هدید 

ص:111

65 صص 64 - نامه ، - . 1
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! قح يارب  یسابل  قلخ ، يارب  یسابل 

هب یهاگن  تسشن ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رانک  يا  هسلج  رد  درک ، یم  راختفا  نآ  هب  دوب و  شوپ  هنیمـشپ  يدرم  هک  يروث " نایفـس  "

نازرا یسابل  شاک  : » تفگ تفرگ و  بناج  هب  قح  يا  هفایق  دوب ، زخ  سنج  زا  ترـضح  نآ  سابل  تخادنا ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  سابل 
!!!« دیدیشوپ یم  نیا  زا  رت 

زخ سابل  ریز  رد  ار  هنیمشپ  سابل  یتخمز  نایفس  تسد  دندرک ، سابل  نیتسآ  لخاد  ار  نآ  دنتفرگ و  ار  نایفس  تسد  ینابرهم  اب  ماما 
.درک ساسحا 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنام و  ریحتم  نایفس 

(1) !« قح يارب  یمشپ ، سابل  تسا و  قلخ  يارب  زخ  سابل  نایفس ! »

ص:112

ای هیتمـالم " " ماـن هـب  هـک  میروـخ  یم  رب  یهورگ  هـب  مالــسا  خـیرات  رد  ص 178  ج 2 ، مالــسلا ،  هـیلع  اـضّرلا  راــبخا  نوـیع  - . 1
دوب و تفرعم  كولس و  لوصا  زا  یکی  مدرم ، رظن  رد  ندرک  هولج  دنیاشوخان  یـشوپ و  هدنژ  نانآ  رظن  زا  دنروهـشم ؛ هیراسکاخ " "

.دندرک یم  طارفا  تدش  هب  هار  نیا  رد  نانآ  زا  یخرب 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  زا  هتکن  هصق و  دص  ایرد :  همقمق  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 127 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14335/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
http://www.ghaemiyeh.com


يراد مدرم  - 15

هراشا

ص:113
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همه يارب  يا  هرفس 

، دندرک نهپ  هک  ار  هرفس  مدوب ؛ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هارمه  ناسارخ  رفس  رد  دیوگ : یم  خلب  زا  يدرم  لوق  زا  تلـص " نب  هللادبع  "

.دندش ندروخ  لوغشم  دنتسشن و  هرفس  رانک  دندوب ، هایس  مه  یضعب  هک  ترضح  نآ  ناراکتمدخ 

!« دنتخادنا یم  رگید  يا  هرفس  اه  نیا  يارب  شاک  : » متفگ ترضح  هب  مارآ 

لاـمعا ناـمرایعم ، تسا و  یکی  اـم  همه ي  رداـم  ردـپ و  تـسا ، یکی  اـم  يادـخ  : » دـندومرف دـندش و  تحاراـن  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
(1) «. تسام

ص:114

ص 18 ج 12 ، راونالاراحب ، - . 1
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نامدوخ دعب  نایاونیب ، لوا 

: دنیوگ یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هرابرد ي 

ینیس دنتشاذگ ، یم  ینیس  رد  دنتشاد و  یمرب  هرفس  ياهاذغ  نیرتهب  زا  اقآ  دندروآ ؛ یم  یگرزب  ینیس  دنتسشن ، یم  هرفس  رـس  یتقو 
یم توالت  ار  تایآ  نیا  ترضح  دندرب ، یم  ار  ینیـس  یتقو  .دنهدب  نایاونیب  هب  دنربب و  ار  نآ  هک  دنداد  یم  روتـسد  دش ، یم  رپ  هک 

وَا ٍَهبَرقَم * اذ  ًامیتَی  ٍهَبَغسَم * يذ  ٍموَی  ِیف  ٌماعِطا  وَا  ٍهَبَقَر * ُّکَف  ُهَبَقَعلاَم * َکیردَا  آَم  َو  َهَبَقَعلا * َمَحَتقا  اَلَف  : » دندرک

هب یتخـس  یگنـسرگ و  زور  رد  ینداد  اذغ  ای  ریـسا  یناسنا  ندرک  دازآ  تسیچ ؟ هندرگ  دیامیپ ! یمن  ار  هندرگ  وا  ٍَهبَرتَم ؛ اذ  ًانیکـسِم 
(1)« نیشن كاخ  ییاونیب  هب  ای  نادنواشیوخ  زا  یمیتی 

! نامدوخ دعب  نایاونیب ، لوا  ینعی  ؛(2)  دنتشاد یم  رب  يا  همقل  دعب  و 

ص:115

تایآ 16-11 دلب ، هکرابم  هروس  - . 1
ص 264 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  . 2 - 2
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ناعجارم یتحار  يارب 

: دیوگ یم  یطنزب " رصن  یبا  نبدمحم  نبدمحا  "

هراجا یقاتا  نامیارب  : » دندومرف نم  هب  سپ  دننامب ، هیسداق  رد  ماما  دش  رارق  متفر ؛ مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  لابقتـسا  هب  هیـسداق  رد  »
: دـندومرف هک  مسرپب  ار  تلع  متـساوخ  یم  نوریب »! هب  نآ ، رگید  ِرد  دوش و  زاب  طاـیح  هب  نآ  ِرد  کـی  دـشاب ؛ هتـشاد  رد  ود  هک  نک 

(1) «. دننک دمآ  تفر و  یتحار  هب  دنناوتب  ناگدننک  هعجارم  هک  نیا  يارب  »

ص:116

160 صص 153 - ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  مامالا  دنسم  - . 1
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ضیعبت نودب  میرکت 

، یلع ّما  اـی  نسحلاوبا  یلعوـبا ، دـندز ؛ یم  ادـص  هینک "  " اـب ار  ناـنآ  نارگید  هب  مارتـحا  يارب  هک  دوـب  نیا  مسر  اـه  برع  ناـیم  رد 
، ترـضح تداهـش  ماگنه  رد  هک  ناشیا  هب  دندز و  یمن  ادص  مسا  هب  ار  دوخ  دـنزرف  هاگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ...و  نسحلاما 

.دنتفگ یم  رفعجوبا " ، " دندوب هلاس  تفه 

(1) .دندرک یم  راتفر  هنوگ  نیمه  زین  دوخ  نامالغ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ص:117

.دوش یم  زاغآ  ردام » ُما =  » ای ردپ » بأ =  » اب هک  یمان  ینعی  هینک ؛ - . 1
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! سرتن رقف  زا 

زا ار  وت  نامالغ ، يورب ، نوریب  هناخ  زا  یهاوخ  یم  هک  یتقو  هدیسر  ربخ  نم  هب  : » دنتشون ناشدنزرف  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اقآ ؛
هب دعب  هب  نیا  زا  ینکن ! کمک  رظتنم ، نادنمزاین  هب  دـسرن و  یـسک  هب  وت ، ریخ  هک  دـنراد  رظن  رد  اه  نآ  دـنرب ؛ یمن  هناخ  یلـصا  ِرد 

سک ره  ات  یـشاب  هتـشاد  هارمه  لوپ  يرادقم  هشیمه  يوش و  جراخ  دراو و  یلـصا  ِرد  زا  هشیمه  دـیاب  مراد ، وت  ندرگ  رد  هک  یّقح 
(1) !« سرتن يرادان  رقف و  زا  نک و  جرخ  ادخ  هار  رد  ار  تلوپ  ...ینک  کمک  وا  هب  تساوخ  کمک 

ص:118

ص 463 ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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باتفآ تامارک  - 16

هراشا

ص:119
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میسن میظعت 

هدرپ دندمآ ، شیپ  خاک  ناراد  هدرپ  نانابرد و  .درک  توعد  دوخ  خاک  هب  ار  ترـضح  نآ  نومأم  دندمآ ، ورم  هب  هنیدم  زا  ماما  یتقو 
دوخ دهع  یلو  ار  ماما  دهاوخ  یم  نومأم  هک  دندیمهف  یتقو  اما  دـندرک  لابقتـسا  ترـضح  نآ  زا  رابرد  مسر  هب  دـندز و  رانک  ار  اه 

.دننک ییانتعا  یب  ناشیا  هب  تبسن  دنراذگن و  مارتحا  ترضح  نآ  هب  رگید  راب  هک  دندرک  هئطوت  رگیدمه  اب  دنک ،

دنداد ماجنا  هرابود  ار  لومعم  تافیرـشت  هاگآدوخان  دنتفرگ و  رارق  اقآ  تمظع  ریثأت  تحت  دندمآ ، مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  دعب  زور 
...دوبن نیا  ام  رارق  هک  دندرک  شنزرس  ار  رگیدمه  دعب  اما 

ص:120
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! دنراذگن مارتحا  ترضح  نآ  هب  رگید  راب  هک  دندش  مسق  مه  نیاربانب 

، تفر الاب  هدرپ  تفرگ ، ندـیزو  يداب  ناهگان  دـنوش ، دراو  ماما  ات  دزن  رانک  ار  هدرپ  یـسک  دـندمآ ، مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـعب  زور 
هک ماما  تفر و  رانک  هدرپ  تفرگ ، ندـیزو  داب  هرابود  زین  نتفر  ماگنه  رد  داتفا و  ورف  هدرپ  داتـسیا و  داب  دـندش ، لخاد  هک  ترـضح 

.داتفا ورف  هدرپ  دنتفر ،

(1) .دنتشاذگ یم  مارتحا  اقآ  هب  دندیچ و  یم  رب  ار  هدرپ  مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  ندید  ضحم  هب  نارومأم  سپ  نآ  زا 

ص:121

فارشالا ّبحب  فاحتالا  زا  لقن  هب  ص 26 ، ، C اضّرلا یسوم  نب  یلع  مامالا  - . 1
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دش مگ  هک  يا  همشچ 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  مداخ 

زا میتشاد  دوب ، هدـش  ماـمت  بآ  نازوس ، دیـشروخ  دوب و  اـهتنا  یب  ناـبایب ، .میدوب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هارمه  ناـسارخ  ریـسم  رد 
بآ اج  نآ  دـیورب ؛ : » دـندومرف دـنداد و  نامناشن  یکیدزن  نآ  رد  ار  ییاج  میتفر ، مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دزن  میدرم ؛ یم  یگنـشت 

.میداد بآ  زین  نایاپراچ  هب  دندش و  باریس  ناوراک  لها  مامت  .دوب  بآ  ُرپ  يا  همشچ  اج ؛ نآ  میتفر  تسه »!

.میرادرب بآ  رگید  يرادقم  میورب  میتفگ  نتفر  تقو  میتشگرب ، باریس  میدوب ، هدرک  رارف  گرم  تسد  زا 

(1)! دوبن يربخ  همشچ  زا  اما  میتفر ؛

ص:122

ص 216 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - . 1
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تسا یقاب  مه  زونه  نآ  رثا  هک  یبآ 

يرادقم : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا .» زامن  تقو  : » دنتفگ .دوب  رهظ  کیدزن  دندیسر ، خرس  هد  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  یتقو 
«. میرادن بآ  : » دنتفگ دندرک و  هاگن  رگیدمه  هب  دیروایب »! بآ 

! دیشوج بآ  دندز و  رانک  ار  اه  كاخ  كرابم ، ياه  تسد  اب  ماما 

(1)! تسا یقاب  مه  زونه  بآ ، نآ  رثا 

ص:123

ص 376 نامه ، - . 1
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یگنس هوک  تکرب 

: دندومرف دندز و  هیکت  يا  هرخص  هب  یگنس  هوک  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

نیا زا  هدیشارت  ياه  فرظ  رد  هک  هچنآ  هب  دنـشارت و  یم  هوک  نیا  زا  هک  هچنآ  هب  نادرگ و  دنمدوس  مدرم  يارب  ار  هوک  نیا  ایادخ ! »
(1)« ...و هد ! تکرب  دنزیر ، یم  هوک 

.دنزاس یم  یگنس  ياه  فرظ  هوک ، نآ  زا  مدرم  هک  تساه  نرق 
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تسا درس  روخب !

.مهاوخب بآ  سلجم ، نایم  رد  هک  مدیشک  یم  تلاجخ  اما  مدوب  هنشت  تدش  هب  مدوب ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هناخ ي  رد 

هک روخب  دمحم ؛ يا  : » دندومرف دندرک و  نم  هب  ور  دندیشون ، یکدنا  ترـضح  دندروآ ، دیروایب »! بآ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
(1) !« تسا درس 
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ترتخد يارب  هچراپ  نیا 

: دیوگ یم  ءاشو " یلع  نب  نسح  "

میارب ناسارخ  زا  شورفب و  ار  نآ  ریگب ، ار  هچراپ  نیا  ناجردپ ! : » تفگ دمآ و  مرتخد  نتفر  تقو  مدـش ؛ ناسارخ  هناور ي  هفوک  زا 
هک ار  نامیاقفر  زا  یکی  هک  هدب  يا  هچراپ  : » تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نامداخ  زا  یکی  مدیـسر  ورم  هب  یتقو  رخب »! هزوریف 

!« مینک نفک  نآ  اب  هتفر ، ایند  زا 

«. مرادن : » متفگ

يا هچراپ  نابنا ، نالف  رد  وت  هارمه  : " دندومرف دندناسر و  مالس  وت  هب  ام  يالوم  : » تفگ تشگرب و  هرابود  یلو  تفر  ترضح  مداخ 
(1) !" رخب هزوریف  نآ  اب  نم  يارب  تسا  هتفگ  هداد و  وت  هب  ترتخد  هک  تسه 

!« شلوپ مه  نیا  هدب ؛ ار  نآ 
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! درابب ناراب  هاوخب  ادخ  زا 

ماما نماد  هب  تسد  دنک !؟ هچ  ریقف  هنسرگ و  ّتلم  نیا  اب  هک  دوب  هدش  هراچیب  مه  نومأم  دوب ، هتفرگ  ار  مدرم  قمر  یگنـشت  یطحق و 
!« درابب یناراب  هاوخب  ادخ  زا  : » هک دش  مالسلا  هیلع  اضر 

!...« درک مهاوخ  اعد  هبنشود  زور  دشاب ؛ : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

!« دنک اعد  دهاوخ  یم  یسوم  نب  یلع  دنیایب ! ناراب  ياعد  يارب  هبنشود  زور  مدرم  دینک  مالعا  : » داد نامرف  نومأم 

.دندز راج  نایچراج 

زا نامسآ  دز و  یم  جوم  مدرم  زا  ارحـص  دنتفر ، ربنم  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  دندروآ ، موجه  ارحـص  هب  مدرم  .دیـسر  هار  زا  هبنـشود 
.دوب راشرس  ریبکت  يادص 

هب وت  روتسد  ساسا  رب  مدرم  يدیشخب و  تمظع  تیب  لها  ام  هب  وت  اراگدرورپ ! ایادخ ! : » دندومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  ترضح 
ام
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یب ناوارف ، دنمدوس ، یناراب  نانآ  رب  ایادخ ! .دنراد  تمعن  ناسحا و  عقوت  وت  زا  دنا و  هتـسب  وت  رهم  مرک و  هب  دیما  دـنا ، هدـش  لسوتم 
!« دنشاب هدیسر  ناشیاه  هناخ  هب  هتفر و  اج  نیا  زا  نانآ  هک  دشاب  یتقو  ناراب  زاغآ  هک  نک  نانچ  نارابب و  ررض  یب  رطخ و 

...دش قرب  دعر و  دناشوپ و  ربا  ار  نامسآ  تفرگ ، ندیزو  داب 

!...« دینامب تسین ، امش  يارب  ربا  نیا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنورب ، هک  دنتشگرب  مدرم 

...دنتفر دندمآ و  يرگید  زا  سپ  یکی  اهربا 

.دندمآ نییاپ  ربنم  زا  دنداد و  نتفر  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ ، يرگید  ربا 

...دنتفر اه  هناخ  يوس  هب  ناباتش  مدرم 

(1) ...دیراب دیراب و  ناراب 

...دوب هدش  سکعنم  ارحص  هنییآ ي  رد  نامسآ 
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ماما هراشا ي 

دنتشادرب شتآ  دوب ؛ هدروآ  شوج  هب  ار  مدرم  نوخ  نومأم ، نارکون  تسد  هب  وا  ندش  هتشک  .دوب  لهـس " نب  لضف   " نطو سخرس ،
، دـیزرل یم  نومأم  دـندوب ، هدیـسر  اهرد  تشپ  هب  نیگمـشخ  تیعمج  دنتـسب ، ار  اهرد  نانابهگن  دنـشکب ، شتآ  هب  ار  نومأم  خاک  ات 

!« نکب يراک  ناج ! اقآ  : » هک دش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نماد  هب  تسد 

(1) .دوب هدش  در  نومأم  شوگ  خیب  زا  رطخ  دندش ! قرفتم  مدرم  دندرک ؛ يا  هراشا  دنتفر و  مدرم  شیپ  دنتساخرب ، مالسلا  هیلع  ماما 
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هدرپ يور  ریش ، ود 

، مدرم ياه  لد  هعرزم ي  رد  دوب ، هدش  هزبس  لگ و  زا  رپ  تشد  دوب ، هدیراب  یناوارف  ناراب  دـندوب ؛ هدرک  اعد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
...دوب راهب  دوب ؛ هدز  هناوج  دیما 

...دندوب هدیشک  دق  مه  اه  نبراخ  دندوب ، هدرک  دشر  اما  مه  زره  ياه  فلع 

فیفخ راوخ و  مدرم  شیپ  ار  یـسوم  نب  یلع  هدـب  هزاجا  : » تفگ دـمآ و  نومأم  دزن  نـالدروک  زا  یکی  .دوب  نامیـشپ  یلیخ  نومأـم 
!...« منک

!« نکب یهاوخ  یم  يراک  ره  دشاب ؛ : » دش بآ  نومأم  لد  يوت  دنق 

!« دنوش عمج  اهقف  تاضق و  رکشل ، نارادرس  تکلمم ، لاجر  دییامرفب  سپ  : » تفگ
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اه هصق  مدرم  اضّرلا ! یـسوم  نب  یلع  يا  : » تفگ كدرم  .دندوب  هدمآ  مهم  ياه  مدآ  همه ي  .تشادن  نتخادنا  نزوس  ياج  سلجم 
هزجعم .تسا  ناراب  لصف  هتشادن ؛ یطبر  اعد  هب  تسا ! هدوب  وت  ياعد  رثا  رد  دنیوگ  یم  ...شیپ  زور  دنچ  ناراب  نیمه  ًالثم  دنا ؛ هتفاب 

...يراد نومأم  نینمؤملاریما ؛ زا  يراد ، هچ  ره  وت  میناد  یم  هک  ام  یچ !؟ ِراک  یچ و  ي 

ار ریـش  ود  نیا  ییوگ  یم  تسار  رگا  يدرک ! هدـنز  ار  اه  هدـنرپ  هک  یتسه  لیلخ  میهاربا  راگنا  يا ؛ هدرک  هدافتـسا  ءوس  ناراب  زا  وت 
!...« دنروخب ارم  ات  نک  هدنز  دنا  هدش  یشاقن  هدرپ  يور  هک 

!« دیریگب ار  راکدب  نیا  : » دنتفگ دیخرچ و  هدرپ  تمس  هب  اقآ  هاگن 

...دندیهج ریش  ود  دیبنج ؛ هدرپ 

(1)! تسا هدوبن  ًالصا  راگنا  دوبن ؛ يرثا  كدرم  زا 
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تیاهرتخد يارب 

: دیوگ یم  تلص " نب  ناّیر  "

یظفاحادخ مور  یم  : » متفگ مدوخ  اب  .مدرک  یم  یظفاحادخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  دـیاب  مورب ؛ قارع  هب  ناسارخ  زا  متـساوخ  یم 
هیهت رتـشگنا  منارتـخد  يارب  اـت  مریگ  یم  مه  مهرد  دـنچ  .دـننک  نفک  نآ  رد  ارم  اـت  مریگ  یم  ترـضح  زا  نهاریپ  کـی  منک و  یم 
مدوب هتفرن  یمدـق  دـنچ  مداتفا ، هار  هب  مدرک ، شومارف  مهرد  نهاریپ و  زا  تفرگ ؛ ما  هیرگ  تدـش  هب  یظفاحادـخ  تقو  متفر ، منک .»

تـسرد نفک  تدوخ  يارب  ات  مهدـب  وت  هب  ار  میاه  نهاریپ  زا  یکی  دـهاوخ  یمن  تلد  ناّیر ! يا  : » دـندز ادـص  مالـسلا  هیلع  ماما  هک 
(1) »!؟ ینک هیهت  رتشگنا  تیاهرتخد  يارب  هک  مهدب  وت  هب  مهرد  دنچ  دهاوخ  یمن  تلد  ینک !؟

ص:132
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شخب شمارآ  دنخبل 

تمعن همه ي  ادخ  دوب ، بوخ  یلیخ  ام  یگداوناخ  عضو  مدرگ ! تنابرق  : » متفگ مدید و  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  انم  رد  دیوگ  یم 
«. دندمآ یم  ام  هناخ ي  رد  هب  يزور ، هک  میا  هدش  یناسک  دنمزاین  الاح  تفرگ ، ام  زا  ار  اه 

»؟ ینک یگدنز  ناراکمتس  دننام  دنهدب و  وت  هب  ار  ایند  همه ي  يراد  تسود  ایآ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

!...« ادخ هب  هن  : » متفگ

(1)! درک هیده  نم  هب  ار  نامیا  اب  هارمه  رقف  شمارآ  ماما ، دنخبل 

ص:133
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دوب شتآ  يور  بآ 

بت .دـندوب  ناـیولع  زا  یهورگ  هارمه  هک  مدـید  هفرع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  : » دـیوگ یم  .دوـب  یفقاو  باّـطخ ،" نب  یلع  "

! مدرم یم  یگنشت  زا  متشاد  دوب و  دب  یلیخ  ملاح  متشاد ،

هیقب دندیشون ، ترضح  دروآ ، بآ  يرادقم  مالغ  .مدیمهفن  هک  دنتفگ  يزیچ  دوخ  نامالغ  زا  یکی  هب  دنداتـسیا و  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنتفگ يزیچ  مالغ  هب  هرابود  دنتخیر و  ناشرس  يور  ار  نآ  ي 

!" يرآ متفگ " : يراد "؟ بت  : " تفگ دروآ و  بآ  میارب  مالغ 

!" روخب : " تفگ

(1) «. دوب شتآ  يور  بآ  هک  راگنا  دش ، عطق  مبت  مدروخ ؛
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درک یمن  درد  رگید  هک  یمشچ 

دنتـشون و نآ  رد  يزیچ  دنتـشادرب ، يذغاک  .متفگ  ار  ارجام  .متفر  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  هک  دوب  هدـیرب  ار  مناما  مشچ  درد 
!« ورب رفعجوبا " " ؛ مدنزرف دزن  : » دندومرف

ار ناشرس  دندناوخ ، ار  همان  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دندوب ؛ لاسدرخ  یکدوک  هک  میتفر  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  مدزن  مداخ ، هارمه  هب 
.دنتفگ يزیچ  دندرک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب 

(1)! تسا هدوبن  يدرد  هک  راگنا  دیرپ ، ممشچ  زا  درد 

ص:135
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یگدنشخب دوج و  - 17

هراشا

ص:137

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یگدنز  زا  هتکن  هصق و  دص  ایرد :  همقمق  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ نایز ای  دوس 

شـشوخ راک  نیا  زا  هک  نومأم  ریزو  لهـس ؛" نب  لضف   " .دـنداد نایاونیب  هب  دنتـشاد  هچ  ره  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دوب ؛ هفرع  زور 
!« تسا یگرزب  ررض  هک  نیا  : » تفگ دوب  هدماین 

ادخ مرک  شاداپ و  نآ  لباقم  رد  يا و  هداد  ادخ  يارب  هک  ار  يزیچ  زگره  .تسا  صلاخ  ِدوس  نیا  ریخ ؛ : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
(1) !« نادم ررض  نایز و  يا ، هدرک  تفایرد  ار 
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تّنم یب  فطل 

.متسه امش  ناردپ  ناتسود  امش و  ناتسود  زا  نم  : » تفگ درک و  مالس  ترضح  نآ  رب  دش ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هناخ ي  دراو  درم 
هب ات  دیهدب  نم  هب  یلوپ  دینک  فطل  تسا  نکمم  رگا  مرادـن ، نتـشگرب  نتفر و  هار  دـش ، مامت  ملوپ  متفر ، یم  جـح  رفـس  هب  متـشاد 

!« مهدب هقدص  امش  بناج  زا  دیا ، هداد  نم  هب  هچ  ره  مدیسر  مدوخ  رهش  هب  یتقو  مهد  یم  لوق  مدرگرب ؛ مدوخ  راید  رهش و 

؛ يدمآ شوخ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

مدرم دعب  یتعاس  نیشنب »!
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یتاظحل .دنتفر  قاتا  لخاد  هب  دندیبلط و  هزاجا  اه  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .دندنام  همثیخ "  " و يرفعج " نامیلـس   " اهنت دنتفر و  همه 
زا تشذگ ،

نوریب رد  يال  زا  اقآ  تسد  .تفر  قاتا  رد  کیدزن  تساخرب و  یناسارخ  درم  تساجک »؟ یناسارخ  درم  نآ  : » دـندومرف قاتا  لـخاد 
!« یهدب هقدص  نم  بناج  زا  ار  اه  نآ  تسین  مه  مزال  نک ؛ جرخ  ریگب و  ار  رانید  تسیود  نیا  : » دندومرف دمآ و 

نیا قح  رد  فطل  همه  نیا  هک  امش  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  نامیلـس  .تفر  دیـسوب و  ار  اقآ  تسد  دش ؛ نامداش  رایـسب  درم 
»!؟ دیدناشوپ وا  زا  ار  ناتدوخ  يور  ارچ  دیدرک ، ادخ  هدنب ي 

هدـهاشم شراسخر  رد  ار  نارگید  زا  تساوخرد  تّفخ  مدیـسرت  هک  مدرک  نآ  يارب  ار  راک  نیا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
(1) !...« منک
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اونیب ياه  تسد  شیاجنگ 

!« دینک کمک  نم  هب  نات  ییاقآ  هزادنا ي  هب  : » تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  ییاونیب 

!« درادن ناکما  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

!« دینک کمک  نم  هب  نم  تّورم  هزادنا ي  هب  : » تفگ دش و  شهابتشا  هجوتم  ریقف 

!« دراد ناکما  نیا  : » دندومرف هاگ  نآ  تسب ، شقن  ماما  هرهچ ي  رد  نیکمن  يدنخبل 

(1) .تشادن دوب ، هدیشخب  وا  هب  ماما  هک  ار  ییالط  رانید  تسیود  زا  شیب  شیاجنگ  اونیب  ياه  تسد 
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! تدوخ لام  رگید ، رانید  تسیب 

تلاجخ داتفا  ماما  هرهچ ي  هب  هک  مهاگن  دندمآ ، نوریب  هناخ  زا  ماما  .متفر  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هناخ ي  رد  هب  حبـص  زامن  زا  دـعب 
! مدرگ تنابرق  : » متفگ درک و  زاب  ار  منابز  ترضح  رگ  شسرپ  نابرهم و  هاگن  دنداتـسیا ، ماما  مدرک ، مالـس  میوگب ، يزیچ  مدیـشک 

« ...تسا هدرب  ار  میوربآ  دراد ، یمن  رب  مرس  زا  تسد  تسا ، راکبلط  نم  زا  ینالف 

!« مدرگرب نم  ات  نیشنب  اج  نیمه  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دندش دراو  رد  زا  ماما  .متـساخرب  .درادن  يا  هدیاف  نتـسشن  مورب ؛ متفگ  مدوخ  اب  مدناوخ و  زامن  دوب ، ناضمر  هام  دوب ، هدش  بورغ 
رود يدایز  هدع ي 
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رکف : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  .متفر  ناش  هناخ  لخاد  هب  ترـضح  هارمه  .دندرک  یم  کمک  همه  هب  ناشیا  دـندوب و  هتفرگ  ار  اقآ 
»؟ یشاب هدرک  راطفا  منک  یمن 

لوپ يرادقم  تسوت .» لام  دوب ، لوپ  هچ  ره  رادرب ! ار  اکتم  : » دندومرف راطفا  زا  سپ  .دـندروآ  اذـغ  میارب  دـنداد  روتـسد  هن .» : » متفگ
48 مدرمش ؛ ار  اهرانید  مدرک و  نشور  ار  غارچ  .دناسرب  ما  هناخ  هب  ارم  هک  دندومرف  دوخ  نامالغ  زا  یکی  هب  .متشادرب  دوب ، اکتم  ریز 

(1) !« تدوخ لام  رگید  رانید  تسیب  : » هک دوب  اه  لوپ  نایم  رد  کچوک  يا  هتشون  .مدوب  راکهدب  رانید  نم 28  دوب ، رانید 
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! يدش بدؤم  الاح 

.مدرک رکشت  متفرگ و  دنداد ، يا  هیده  نم  هب  ترضح  .متفر  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  لبعد " "

»!؟ يدرکن ادخ  رکش  ارچ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع داوج  ماما  هللادـمحلا »! : » متفگ متفرگ و  .دـنداد  نم  هب  يا  هیدـه  مه  ناشیا  .متفر  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  دزن  مدـش و  هدـنمرش 
(1) !« يدش بدؤم  الاح  : » دندومرف مالسلا 
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تداهش - 18

هراشا
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؟ تسا هدیسر  دوخ  نایاپ  هب  باتک 

دوخ هب  درد  زا  همثره "  " .دوب هداتسیا  شپت  زا  نامـسآ  لد  دندوب ، هدیـشک  هرهچ  رب  هریت  ربا  زا  یباقن  اه  هراتـس  دوب ؛ رات  هریت و  بش 
.دوب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دصاق  دیرپ ، اج  زا  دش ؛ دنلب  رد  يادص  .درشف  یم  مه  رد  ار  شلد  مهبم  یساره  دیچیپ ، یم 

« ...دنا هتساوخ  ار  وت  اقآ  ایب ! - »

»؟ بش تقو  نیا  ایادخ ! - »

.تفای مالسلا  هیلع  ماما  رضحم  رد  ار  دوخ 

؛ تسا هدیسر  ارف  مناردپ  مّدج و  اب  نم  رادید  ماگنه  یلاعت و  يادخ  يوس  هب  نم  چوک  تقو  همثره ! يا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 
»...؟ تسا هدیسر  دوخ  نایاپ  هب  باتک 

...دش کیرات  هراب  کی  زیچ  همه  شنایرگ  رگ و  شسرپ  هاگن  رد  .دیراب  ورف  دز و  یخرچ  همثره  نامشچ  رد  کشا 

هلیـسو ي هب  ار  روگنا  دنک ؛ مومـسم  رانا  روگنا و  اب  ارم  هک  هدرک  مزج  ار  شمزع  رگنایغط ، نیا  : » دنداد همادا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
مومسم نزوس  خن و 
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...دنک یم  هناد  میارب  تسا ، مومسم  شتسد  هک  یمالغ  طسوت  ار  رانا  درک و  دهاوخ 

C اضرلا یـسوم  نب  یلع  وگب : وا  هب  نم  بناج  زا  وت  مهد ! یم  لسغ  مدوخ  تسد  اب  ار  وا  نم  تفگ : دهاوخ  وت  هب  متفر  ایند  زا  یتقو 
ریخأت اب  ادخ  هک  یباذـع  یهد ، ماجنا  يراک  نینچ  رگا  هک  شاب  هتـشادن  نم  نفک  لسغ و  هب  يراک  وگب : نومأم  هب  هک  تفگ  نم  هب 

...تفرگ دهاوخ  ار  تنماد  تعرس  هب  هدرک ، رّرقم  تیارب 

«. ...درک دهاوخ  رظن  فرص  نم  نداد  لسغ  زا  وا  یتفگ  نومأم  هب  ار  نیا  یتقو 

دهاوخ دشاب ، نم  لسغ  هاگیاج  رب  فِرـشم  هک  يا  هطقن  رد  تفر و  دـهاوخ  دوخ  هناخ ي  هب  نومأم  : » دـنداد همادا  مالـسلا  هیلع  ماما 
هشوگ رد  هک  دید  یهاوخ  دیفس  يا  همیخ  هدن ! ماجنا  نم  لسغ  هرابرد ي  يراک  چیه  وت  دشاب ! نم  لسغ  رگ  هراظن  دناوتب  ات  تسشن 

هب راذـگب و  همیخ  تشپ  ار  مندـب  رادرب ، مراد  نت  رب  هک  ییاه  سابل  ناـمه  اـب  ارم  يدـید  هک  ار  همیخ  تسا ، هدـش  اـپرب  هناـخ  زا  يا 
!... دشیهاوخ كاله  هک  نکن  هاگن  همیخ  لخاد 
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! ما هدش  هدیچیپ  نفک  رد  هک  دید  یهاوخ  ارم  تفر  الاب  همیخ  یتقو 

ادـیپ یگنـس  دـش ! دـهاوخن  نینچ  زگره  اما  داد  دـهاوخ  رارق  نم  ربق  هلبق ي  ار  شردـپ  ربق  دـنک ، رفح  ارم  ربق  دـهاوخب  نومأم  یتقو 
رد وگب  نانآ  هب  نم  بناج  زا  هاگ  نآ  دش ! دـهاوخن  هدـنک  نآ  زا  ینخان  هزادـنا ي  هب  دـننزب ، نآ  رب  گنلک  هچ  ره  هک  دـش  دـهاوخ 

يربق دندرک  ار  راک  نیا  یتقو  دننزب ؛ یگنلک  نوراه  ربق  هلبق ي  تمس 

ار ربق  دنک و  ناروف  شحیرض  زا  دیفس  یبآ  ات  راذگم  نآ  نورد  رد  ارم  دش  زاب  هک  ربق  دراد ! هدامآ  یحیرض  هک  دید  دنهاوخ  هدامآ 
(1) !« هد رارق  نم  دحل  ار  حیرض  نآ  راذگب و  نآ  رد  ار  مندب  تسشن ، ورف  بآ  یتقو  .دیامن  ُرپ 

نافوت زور  هن ، ناراب ؛ زور  ادرف ، .درک  رفس  کشا  ياه  هچوک  رد  حبص  ات  همثره  .تشاد  ندیراب  ِرـس  نامـسآ  .دوب  هتفرگ  هچوک  لد 
...دوب
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! دیروایب روگنا  رانا و 

! تشاد بورغ  گنر  زور ، نآ  عولط 

هناخ رد  اهدیشروخ  ِدیشروخ  .داتسرف  ماما  لابند  هب  ار  یسک  نومأم  .داد  یم  هعجاف  يوب  دابانس  .دوب  هداتسیا  تکرح  زا  هچوک  ضبن 
تساخرب و دـسرب ؛ رظن  هب  زور  ره  زا  رت  یمیمـص  درک  یعـس  نومأم  تشادـن ! رون  اب  یتشآ  رـس  هدـکتملظ  اما  درک  عولط  نومأـم  ي 

!« روایب روگنا  رانا و  : » تفگ شرکون  هب  تسشن و  ماما  رانک  رد  دیسوب ، ار  مالسلا  هیلع  ماما  یناشیپ 

(1) ...دوب هدش  راکشآ  دنت و  یشزرل  شوختسد  همثره " " نت
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! هناد هس  طقف 

هب ات  نم  ملـسو !  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  : » تفگ مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تشادرب و  روگنا  يا  هشوخ  نومأم 
!« ما هدیدن  یبوخ  نیا  هب  يروگنا  لاح 

!« تسه تشهب  رد  نیا  زا  رتهب  يروگنا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

«. تسا هزمشوخ  نک ! لیم  امرفب  : » تفگ نومأم 

!« مرادن لیم  : » دندومرف ترضح 

»؟ يراد کش  نم  هب  دنکن  : » تفگ نومأم 

.دنتساخرب دنتخادنا و  ار  روگنا  هشوخ ي  دندرک ، لیم  هناد  هس  مالسلا  هیلع  ماما  ...

»؟ يور یم  اجک  : » تفگ تساخرب و  نومأم 

(1) !« يداتسرف ارم  هک  اج  نآ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
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...دتسیاب لت  يور  هک  دوبن  یبنیز 

؛ مس دوب و  هاگلتق  لادوگ  اقآ  هناخ ي  .دز  یم  دیشروخ  ناج  رب  هزات  يرجنخ  هظحل  ره  درک و  یم  ذوفن  ماما  نت  ياه  لولـس  رد  مس 
دتـسیاب و لت  يور  هک  دوبن  یبنیز  اج  نیا  اما  ...البرک  دابانـس ؛ دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا ؛  هیلع  اضر  ناـیفوک ! رجنخ  ریت و 

...دنک هیوم  دوب ، هداتفا  كاخ  رب  هک  يدرم  يارب 

! درک یم  بورغ  هنابیرغ  دیشروخ ،
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!... اقآ دز : دایرف  یکی 

!؟ تسا ندیماشآ  ندروخ و  رکف  هب  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  یسک  هچ  .دوب  میخو  یلیخ  اقآ  لاح  .دندروخ  یمن  اذغ  هناخ  لها 

، دوب هتفرگ  ار  شیولگ  هیرگ  هک  رسای  دنا »؟ هدروخ  يزیچ  مدرم  ایآ  : » دندومرف دندز و  ادص  ار  مداخ  رـسای  مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما 
»؟ دروخب اذغ  دناوت  یم  یسک  هچ  امش  لاح  نیا  اب  اقآ ! : » تفگ

!« دیزادنایب ار  هرفس  : » دندومرف دندش و  دنلب  اج  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

لاوحا اه  نآ  یکی  یکی  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  .دندمآ  همه  دنیایب »! هناخ  لها  همه ي  دییوگب  : » دندومرف ترـضح  .دنتخادنا  ار  هرفس 
نآ : » دنتفگ دیا »؟ هداد  اذغ  اه  نز  هب  : » دندومرف دندروخ ، اذغ  همه  یتقو  .دنروخب  مه  نارگید  ات  دنتشادرب  يا  همقل  دندرک ؛ یـسرپ 

(1) !...« تفر شوه  زا  اقآ  : » دز دایرف  یکی  دوب ؛ هدش  عمج  ترضح  رطاخ  هک  راگنا  دنا .» هدروخ  اذغ  مه  اه 

ص:152

ج 12 راونالاراحب ، - . 1
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! اه تسد  يور  دیشروخ  هزانج ي 

...داد یم  هعجاف  يوب  رهش  دز ، یمن  رپ  هدنرپ  دوب ، یلاخ  ناغون  نارباط و  دوب ؛ هداتسیا  تکرح  زا  سوت  ضبن 

...دز یم  رتوس  نآ  ییاتسور  رد  هعقاو  ضبن 

زا دوب و  كاخ  يور  دیشروخ  هزانج ي  .دوب  هتسکش  كدصاق  لاب  هلچلچ و  لد  .دندوب  هدیـشوپ  هایـس  دولانیب "  " و دجـسم " رازه  "

میتی ناسارخ ، دوب ! ناگتشرف  کشا  رد  قرغ  دابانـس  دوب ! هدیدن  نیگمهـس  نینچ  یغاد  ناسارخ  .دیراب  یم  هراتـس  اه  مشچ  ِنامـسآ 
!... دوب هدش 

ص:153
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رگید ِتیب  ود 

: دناوخ یم  لبعد " "

رد ...هفوک  رد  ...البرک  رد  دنا ؛ هدش  ناهنپ  كاخ  رد  هک  نامسآ  ناگراتس  يارب  نک  هیرگ  زیخرب و  اه ! یبوخ  رتخد  يا  همطاف ! يا  »
« ...يرمخاب رد  ...ناجزوج  رد  ...خف  رد  ...هنیدم 

ياج یتشهب  ياهرـصق  رد  ار  وا  نابرهم  يادخ  هک  كاپ  یناسنا  ربق  تسا ؛ دادغب  رد  يربق  و  : » تسیرگ یم  ماما  دـناوخ و  یم  لبعد 
: تفگ منک »؟ هفاضا  وت  رعش  هب  تیب  ود  ایآ  لبعد ! يا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیـسر ، اج  نیا  هب  لبعد  یتقو  ...تسا » هداد 
ات شتبیصم  تمظع  هک  تسا  سوت  رد  يربق  و  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  ملسو »!  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنزرف  يا  يرآ ؛ »
ار ام  نارک  یب  هودـنا  مغ و  دزیگنارب و  ار  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  مئاـق  ادـخ ، هک  نآ  اـت  دـنز  یم  شتآ  ار  اـه  ناـج  تماـیق  زور 

(1) !« دیادزب

ص:154
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موصعم ماما  راهچ  هژیو  هب  هنیدم  رد  نوفدم  يادهـش  زین  و  دنا ) هدش  نوفدم  هفوک  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يادهـش  رگید  و 

نـسح ماما  ناگداون  زا  یکی  نآرد  هک  هکم  یکیدزن  رد  تسا  ییاج  خف  .دراد -  هراشا  دنتـسه ، نوفدـم  عیقب  رد  هک  مالـسلا  مهیلع 
هدننک ي یعادت  وا  تداهـش  دیـسر و  تداهـش  هب  یـسابع  يداه  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مان  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم 

.تسا دیز  نب  ییحی  يولع ؛ دیهش  نفدم  تسا ، هدش  عقاو  ناتسناغفا  رد  هک  ناجزوج  .دوب -  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  تداهش 
نب میهاربا  تداهـش  لحم  دراد و  رارق  طساو  هفوک و  نیب  رد  يرمخاب  .دراد -  دوجو  زین  سوواک  دبنگ  رد  دـیز  نب  ییحی  رازم  هتبلا 

رد شنارای  وا و  نفدـم  دوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  رـصاعم  وا  .تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ناـگداونزا  هللادـبع 
رد زین  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  سپـس  دوب و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نفد  لحم  دادـغب  رعـش ، نیا  شیارـس  نامز  ات  .تسا -  يرمخاب 

ریخلا و هنبا  ای  یموق  مطافأ  : » دیوگ یم  رظن  دروم  تایبا  رد  وا  .تسا  هدوب  تیب  زا 120  شیب  لبعد  هدیصق ي  .دندش  نفد  اج  نامه 
ربق اهّلحم و  ناجزوجلا  ضرأب  يرخأ  تاولص و  اهلان  ّخفب  يرخأ  هبیطب و  يرخأ  نافوکب و  روبق  تالف  ضراب  تاوامـس  موجن  یبدنا 
ربق و  : » تسا نیا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تیب  ود  و  تافرغلا » یف  نمحّرلا  اهنّمـضت  هّیکز  سفنل  دادغبب  ربق  تابرُغلا و  يدـل  يرمخابب 

« تابرُکلا ّمهلا و  اّنع  جّرفی  ًامئاق  هللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا  تارفّزلاب  ءاشحالا  یلع  تحلأ  هبیصم  نم  اهل  ای  ٍسوطب 
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...دنک هیرگ  اقآ  يارب  هک  دوب  لبعد  تبون  الاح 
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باتفآ ترایز  - 19

هراشا
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نت  هراپ ي 

نب یلع  نیدباعلادیس ؛ : » دندومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  ناربمایپ ؛ ملع  ثراو  زا  دیوگ : یم  یفعُج " رباج  "

لوسر هک  درک  تیاور   C بلاط یبا  نب  یلع  ءا ؛ --- یصوا د  ---- یس زا  ، Cي --- لع نب  نیسح  ءادهشلاد ؛ --- یس زا  ، C نیسحلا
: دومرف ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ار وا  هودـنا  مغ و  ادـخ  دـنک ، ترایز  ار  وا  يا  هدـیدمغ  ره  .دـش  دـهاوخ  نفد  ناسارخ  نیمزرـس  رد  نم  نت  زا  يا  هراـپ  يدوز  هب  "
(1) !"« دیشخب دهاوخ  ار  شناهانگ  ادخ  دورب ، شترایز  هب  يراک  هنگ  ره  درک و  دهاوخ  فرطرب 

ص:158
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یتشهب ترایز 

زا مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  شردپ  زا  ، C نیـسحلا نب  یلع  شردپ  زا  ، C یلع نبدمحم  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
نت زا  يا  هراپ  يدوز  هب  : » دندومرف هک  مدینش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک : دنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  شردپ 

شتآ رب  ار  شدسج  درک و  دهاوخ  بجاو  شیارب  ار  تشهب  ادـخ  دـنک ، ترایز  ار  وا  ینمؤم  ره  دـش ، دـهاوخ  نفد  ناسارخ  رد  نم 
(1) !« تخاس دهاوخ  مارح  منهج 

ص:159
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رادید هس  ترایز ؛ کی 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

؛ مناهرب نآ  رطخ  تشحو و  زا  ار  وا  ات  دمآ  مهاوخ  وا  دزن  تیعقوم  هس  رد  تمایق ، زور  رد  دنک ، ترایز  ار  بیرغ  ِنم  سک  ره  »

دیآ رد  زاورپ  هب  تسار  پچ و  زا  مدرم  لمع  ياه  همان  هک  یماگنه  - 

طارص زا  روبع  ماگنه  - 

(1) «. دوش هتشاذگ  مدرم  لامعا  شجنس  يارب  لمع  نازیم  هک  یتقو  و  - 

ص:160
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تشهب ياه  غاب  زا  یغاب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  میدوب  هنیدم  رد 

( دـسر ارف  تمایق  زور  و   ) دـنمدب روص  رد  هک  هاگ  نآ  ات  دـش و  دـهاوخ  ناگتـشرف  دـش  دـمآ و  لحم  هک  تسا  یمرح  ناـسارخ  رد  »
!« تفر دنهاوخ  نامسآ  هب  اج  نآ  زا  يا  هتسد  دمآ و  دنهاوخ  دورف  اج  نآ  هب  نامسآ  زا  ناگتشرف  زا  يا  هتسد  هراومه 

»؟ تساجک مرح  نآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » تفگ یکی 

ترایز اج  نآ  رد  ارم  سک  ره  تسا ! تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  اج  نآ  مسق  ادخ  هب  سوت ! نیمزرـس  رد  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
هلوبقم هرمع ي  جح و  رازه  باوث  ادخ  دشاب و  هدرک  ترایز  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  نآ  دننام  دنک ،

(1) !« دوب میهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  مناردپ  نم و  داد و  دهاوخ  وا  هب 

ص:161
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اه شرافس  - 20

هراشا
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ناتسود هب  مالس 

: دندومرف مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

؛ ناسرب مناتسود  هب  ارم  مالس  میظعلادبع ! يا  »

! دندنبب دوخ  يور  رب  ار  ناطیش  ذوفن  هار  وگب  اه  نآ  هب 

! هد نامرف  دروم  یب  يوگم  وگب  كرت  توکس و  هب  ار  اه  نآ 

! تسا نم  هب  ندش  کیدزن  برقت و  بجوم  راک  نیا  هک  دنورب  رگیدکی  رادید  هب  دنـشاب و  هتـشاد  ار  رگیدـمه  ياوه  وگب  اه  نآ  هب 
ناتسود زا  یکی  مشخ  بجوم  ای  دنک ، نینچ  سک  ره  هک  دنوشن  مه  اب  ینمـشد  فالتخا و  مرگرـس  دننکن و  ماندب  ار  رگیدکی  وگب 

رارق ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دنک و  راچد  اه  باذع  نیرت  تخـس  هب  ایند  رد  ار  وا  مهاوخب  ادخ  زا  هک  ما  هدروخ  مسق  نم  دوش ؛ نم 
(1) !« دهد

ص:164
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لماک لقع 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

: تسین لماک  یگژیو  هد  نیا  نودب  یناملسم  درف  چیه  لقع  »

.دسرب نارگید  هب  شریخ  - 

.دسرن نارگید  هب  شرش  - 

.درامشب رایسب  ار  نارگید  كدنا  یکین  - 

.دنادب كدنا  ار  دوخ  رایسب  یکین  - 

.دوشن ریگلد  نادنمزاین  تساوخرد  زا  - 

.دوشن هتسخ  رمع  مامت  رد  ملع  بلط  زا  - 

.دشاب هتشاد  تسود  رتشیب  تورث ، زا  ار  ادخ  هار  رد  یتسد  یهت  - 

.دهاوخب رتشیب  ادخ  نانمشد  ریسم  رد  تزع  زا  ار  ادخ  هار  رد  تلذ  - 

«. دشاب ترهش  زا  رتریذپلد  شیارب  یمانمگ  - 
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: دندومرف سپس  و 

!« یمهد هچ  مهد ! دروم  اما  »

»؟ تسیچ مهد  : » دنتفگ

يا هتسد  دنا : هتسد  ود  مدرم  هک  اریز  تسا ؛ رتراکزیهرپ  رتهب و  نم  زا  وا  دیوگب  شدوخ  اب  دید ، هک  ار  سک  ره  : » دندومرف ترـضح 
تسا و ناهنپ  نیا  ياـه  یبوخ  دـیاش  دـیوگ : یم  دـید  ار  رتدـب  تقو  ره  وا  و  دـنیوا ؛ زا  رت  تسپ  رتدـب و  یهورگ  رتاوقتاـب و  رتهب و 
وا ربارب  رد  دـید ، ار  رت  بوخ  تقو  ره  و  تسا ؛ دـب  نم  يارب  نیا  تسا و  راکـشآ  نم  یبوخ  هک  یلاـح  رد  تسا  رتهب  ناـهنپ ، یبوخ 

نامدرم رورـس  شدوخ ، کین و  شمان  نیـشنلد ، شیاه  یبوخ  دـنلب ، شهاـگیاج  درک  نینچ  نوچ  دوش و  وا  دـننام  اـت  دـنک  ینتورف 
(1) !« دش دهاوخ  دوخ  راگزور 
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نایعیش لامعا 

یم نویـش  هزانج  فارطا  رد  يا  هدع  دوب و  نیمز  يور  يا  هزانج  .میتفر  رت  کیدزن  .میدینـش  يا  هلان  يادـص  سوت  راصح  رانک  رد 
یلیخ هک  یلاح  رد  دـنداتفا  هار  هزانج  لابند  هب  دنتـشادرب ، ار  هزانج  ات  دـندرک  کمک  دـندش ، هدایپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  .دـندرک 

یم كاپ  ناهانگ  زا  دنک ، تکرش  ام  ناتسود  زا  یکی  هزانج ي  عییشت  رد  سک  ره  راّیس ! نب  یسوم  يا  : » دندومرف دندوب و  تحاران 
!« تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هزات  هک  ییوگ  دوش 

تراشب تشهب  هب  ار  وت  : » دندومرف دنتفگ و  ار  هدرم  مسا  دنداهن ، هدرم  هنیس ي  يور  ار  ناشکرابم  تسد  دنداهن ، كاخ  رد  ار  هزانج 
!« مهد یم 

»؟ دیتخانش یم  ار  وا  ایآ  : » متفگ

ربارب رد  اـم  دـسر و  یم  اـم  تسد  هب  بـش  حبـص و  ره  اـم  نایعیـش  لاـمعا  هـک  یناد  یمن  رگم  : » دـندومرف مالـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما 
(1) »!؟ مینک یم  شاداپ  رجا و  بلط  ادخ  زا  ناشیاه  یبوخ  يارب  زا  شزرمآ و  بلط  ادخ  زا  نانآ  ياهریصقت 
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هقباسم
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همه ي .تسا  يرـشب  لامک  ياهرازبا  نیرتهب  زا  یکی  بوخ ، ِباـتک  تسا و  تفرعم  شناد و  هرتسگ ي  يوس  هب  يا  هزاورد  باـتک 
هدروآ دیدپ  اه  ناسنا  هک  تسا  ییاه  هتشون  نایم  رد  تسا ، هدوب  تباتک  لباق  هک  اج  نآ  ات  ناهج  رمع  رسارس  رد  رشب  ياهدرواتسد 

هک تسا  ییاه  تخانـش  اه و  شناد  رـشب و  هب  ناربمایپ  سرد  ینامـسآ و  ياه  شزومآ  ریظن ، یب  هعومجم ي  نیا  رد  .دـنروآ  یم  و 
، درادن طابترا  باتک - يایند  شخب - یگدنز  ابیز و  يایند  نیا  اب  هک  یـسک  .تسین  ریذپ  ناکما  نآ  زا  یهاگآ  نودب  رـشب  تداعس 

.تسا مورحم  يرشب  یهلا و  فراعم  نیرتشیب  زا  زین  یناسنا و  درواتسد  نیرت  مهم  زا  کش  یب 

" یلاعلا هّلظ  ّدم   " يربهر مظعم  ماقم 
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: هقباسم رد  تکرش  تاحیضوت 

.تسا هدش  حرط  يدهاز  يداه  دمحم  هتشون ي  ایرد " همقمق  کی   " باتک زا  هقباسم  نیا  تالاوس  - 

.دشاب یم  زور  باتک 20  تفایرد  خیرات  زا  همانخساپ  لاسرا  ای  لیوحت  تلهم  - 

.دش دهاوخ  جرد   www.aqrazavi.org سردآ : هب  يوضر  سدق  ناتسآ  تیاس  رد  هام  ره  نایاپ  ناگدیزگرب  یماسا  - 

.دنوش یم  هداد  تکرش  یشک  هعرق  رد  دنهد  حیحص  خساپ  لاوس  هب 10  لاوس  زا 12  هک  یمرتحم  ناگدننک  تکرش  - 

.درادن ربمت  قاصلا  هب  زاین  همانخساپ ، لاسرا  تسا و  هدش  تخادرپ  ًالبق  تسپ  هنیزه ي  - 

.درک دیهاوخ  تکرش  یشک  هعرق  رد  لماک  سردآ  تاصخشم و  هئارا ي  اب  طقف  هجوت :

: همانخساپ لاسرا  ای  لیوحت  یناشن 

تاقباسم شخب  یگنهرف - روما  هرادا ي  یبرغ - علض  يوضر - عماج  نحص  رهطم - مرح  سدقم - دهشم 

0511 - 2002569 سامت : نفلت 
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: یتست تالاوس 

؟ تسا حیحص  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هرابرد ي  هنیزگ  مادک  - 1

.دندش دلوتم  ق.ه  لاس 148  هدعق  يذ  مهدزای  زور  رد  فلا :

.دوب نراقم  نومأم  اب  زین  لاس  جنپ  نیما و  اب  لاس  جنپ  نوراه ، اب  ناشیا  تماما  نارود  زا  لاس  هد  ب :

.دنتفریذپ رابجا  هارکا و  اب  ار  نومأم  يدهع  تیالو  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ج :

دراوم همه ي  د :

.دینک لماک  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نخس  نیا  حیحص ، هنیزگ ي  باختنا  اب  - 2

«. ما هتسب  یهلا  شاداپ  هب  دیما  ....................اب  مبای و  تاجن  نآ  رش  زا  هک  مراودیما  ایند ، هب  تبسن  دهز  یلیم و  یب  اب  »

ینتورف عضاوت و  مارح ب : زا  زیهرپ  فلا :

تابحتسم هب  لمع  تابجاو د : هب  لمع  ج :
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؟ دنتشاذگ یطیارش  هچ  نومأم  يدهع  تیالو  شریذپ  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 3

.دننکن بصن  لزع و  ار  یسک  فلا :

.دنهدن رییغت  ار  یشور  مسر و  ب :

.دنشاب هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  تاقالم  هزاجا ي  مدرم  همه ي  ج :

فلا و ب د :

-4

؟ تسیچ میعن "  " زا دوصقم  میعَّنلا " ِنَع  ٍِذئَموَی  َُّنلَئُسَتل  َُّمث  هیآ ي" رد 

میرک نآرق  فلا :

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ب :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  یتسود  ج :

لاوما نادنزرف و  د :
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؟ دندز یم  ادص  هینک  مادک  اب  ار  مالسلا  هیلع  همئالاداوج  دوخ ؛ دنزرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 5

هللادبعوبا فلا :

دمحموبا ب :

رفعجوبا ج :

مساقلاوبا د :

ماما یقالخا  تلیضف  نیا  دنوش .» رضاح  هرفس  رس  نامالغ  ناراکتمدخ و  مامت  داد  یم  روتسد  دش ، یم  هدامآ  هک  اذغ  هرفـس ي  - » 6
؟ تسا هدش  تیاور  یسک  هچ  طسوت  مالسلا  هیلع  اضر 

تلصابا فلا :

سابع نب  میهاربا  ب :

مداخ رسای  ج :

یطنزب رصن  یبا  د :

هراجا یقاتا  دنتساوخ  یطنزب  زا  هیسداق  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  نیا  تلع  - 7
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؟ دوب هچ  دوش ، زاب  نوریب  هب  نآ  رگید  رد  طایح و  هب  نآ  رد  کی  هک  دنک 

.دشاب هتشاد  نایرج  قاتا  رد  هزات  ياوه  فلا :

.دننک دمآ  تفر و  یتحار  هب  دنناوتب  ناگدننک  هعجارم  ب :

.دشاب مهارف  هزرابم  عافد و  ناکما  نمشد ، دیدهت  تروص  رد  ج :

.دنونشب ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نانخس  دنتسه ، طایح  رد  هک  يدارفا  د :

دهاوخ بجاو  شیارب  ار  تشهب  ادخ  دنک ، ترایز  ار  وا  ینمؤم  ره  دـش ؛ دـهاوخ  نفد  ناسارخ  رد  نم  نت  زا  يا  هراپ  يدوز  هب  - » 8
؟ تسیک زا  نخس  نیا  درک .»

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فلا :

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ب :

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ج :

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  د :

؟ دومن دنهاوخ  شا  يرای  هدمآ و  وا  دزن  یعقاوم  هچ  رد  ترضح  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  سک  ره  - 9
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تسار پچ و  تسد  هب  لامعا  همان ي  نداد  ماگنه  فلا :

لامعا شجنس  طارص و  زا  روبع  ماگنه  ب :

خزرب ملاع  رد  ربق و  لوا  بش  ج :

فلا و ب د :

؟ دنک یم  اطع  وا  هب  ار  هرمع  جح و  دنچ  باوث  دنوادخ  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یسک  - 10

هلوبقم هرمع ي  جح و  هد  فلا :

هلوبقم هرمع ي  جح و  دص  ب :

هلوبقم هرمع ي  جح و  اه  هد  ج :

هلوبقم هرمع ي  جح و  رازه  د :
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: یحیرشت تالاوس 

.دیسیونب ار  مالسلا  هیلع  ینسح  میظعلادبع  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ياه  شرافس  زا  دروم  هس  - 1

.دیسیونب ار  ناملسم  ناسنا  لقع  ندش  لماک  طیارش  اه و  یگژیو  زا  دروم  جنپ  - 2
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؛ یمارگ بطاخم 

! دییامرف يرای  رتهب  تامدخ  هئارا ي  رد  ار  ام  دوخ ، هدنزرا ي  ياهداهنشیپ  اهداقتنا و  اب  تسا  دیما 

0511-2002569 سامت : نفلت 
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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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