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امهیلع هللا  مالس  هیقر  ترضح  بنیز و  ترضح  ياه  ینتسناد 

: هدنسیون

یناهفصا یلازغ  یلع 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  7ياهینتسناد 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  7بسن 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هینک  باقلا و  8مان و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  8باقلا 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  9هینک 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یکدوک  9نارود 

وناب نآ  یگدنز  همادا  رفعج و  نب  هللادبع  اب  9جاودزا 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  12رهوش 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  13دالوا 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  13نس 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نفدم  13دلوم و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  14تدابع 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نامیا  توق  هیلاع و  15تاماقم 

ماش هفوک و  رد  هبطخ  داریا  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترضح  تغالب  16تحاصف و 

هفوک رد  هبطخ  16نتم 

البرک هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  یخیرات  17رفس 

اروشاع زور  بش و  يارجام  البرک و  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  18دورو 

اروشاع زور  مالسلا  اهیلع  بنیز  19ترضح 

اروشاع رصع  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  24ترضح 

هفوک يوس  هب  ارسا  تکرح  مرحم و  مهدزای  25زور 

هفوک رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  نیشتآ  28هبطخ 
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مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هبیبح  ُّما  29ناتساد 

ماش ات  هفوک  هار  لزانم  30رکذ 

ماش هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  31دورو 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  تالاح  دیزی و  سلجم  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندرک  31دراو 

دیزی سلجم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  32هبطخ 

اروشاع رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  36ترضح 

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید  36نیرخآ 

هنیدم رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  دای  39هب 

مالسلا اهیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  39يارجام 

هّیقر ترضح  قارف  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رفس  40تامدقم 

لّسوت 42شرافس و 

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  42تمارک 

هناخ 44تربع 

اه 49یقرواپ 

زکرم 53هرابرد 
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س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

1387، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس :

هیمئاق يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دـحاو  س /)  ) هیقر ترـضح  و  س )  ) بنیز ترـضح  ياهینتـسناد  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
یناهفصا یلازغ  یلع  فیلات :   / ناهفصا

.1387 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : : رشن تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ : تاصخشم 

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

یلع تنب  س ،)   ) بنیز رگفیصوت :

تیصخش رگفیصوت :

یقالخا لئاضف  رگفیصوت :

همدقم

دنا هدش  لئان  تبترم  ماقم و  نیا  هب  هک  ینانز  یلو  دنرامـش ، یب  دنا ، هتـشگ  زئاح  ار  مدـقت  يرترب و  تبتر  ناهج  نیا  رد  هک  ینادرم 
.دنتسین شیب  يودعم 

نم هرهطملا  ءاوح  انُما  یلع  لص  مهللا  هدـش : دراو  حاتتفا  ياعد  رد  شترـضح  فصو  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  اوح  ترـضح  رـشب  ردام 
و ( 2) تسا يوأملا  هنج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  جاودزا  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رهاوخ  و  ( 1) ...و سجرلا 

تنب نینمؤملا  ُُّما  هجیدخ  مالسلا و  هیلع  یـسیع  ردام  نارمع  تنب  میرم  تساراد و  ار  تفارـش  نیمه  زین  يو  هک  نوعرف  هجوز  هیـسآ 
اهیلع ارهز  همطاف  ءارذع ، لوتب  ءاروح ، هیسنا  هرهاط  هقیدص  ترـضح  تسا و  نایملاع  دوهـشم  سدقم  نید  هب  شتامدخ  هک  دلیوخ 

ترضح هلضفم  نانز  زا  رگید  .نیرخآ و  نیلوا و  زا  ملاع  ياهنز  مامت  رب  شترضح  تدایس  يرترب و  مدقت و  تسا  ملسم  هک  مالـسلا 
یم رکذ  راصتخا  هب  همّرکم  هلّضفم  نآ  لاوحا  بتارم  بقانم و  حرـش  هک  تسا  ءاسن  دیـس  ءایـصوا و  دیـس  رتخد  مالـسلا  اهیلع  بنیز 

.ددرگ

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  بسن 

دنزرف تسا و  هبیش  شمسا  بلطملادبع و  دنزرف  وا -  هک  فانم  دبع  بلاطوبا  دنزرف  تسا  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  نینمؤملاریما  رتخد 
هللادبع دنزرف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شردام  فانم و  دبع  دنزرف  ورمع  شمـسا  مشاه و 
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يزعلادبع دنزرف  دسا  دنزرف  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ردام  تسا و  مشاه  دنزرف  بلطملادـبع و  دـنزرف  هک 
.تسا یصق  دنزرف 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هینک  باقلا و  مان و 

.ردپ تنیز  ینعی  بَا » نیز و   » ففخم هدمآ و  رظنم  وکین  تخرد  يانعم  هب  تغل  رد  بنیز 

هدروآ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  دزن  ار  وا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  شردام  دش  دـلوتم  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  یماگنه 
! دینک يراذگمان  ار  دازون  نیا  دنتفگ :

زا سپ  دـندوب ، ترفاسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مایا  نیا  رد  متفا  یمن  ولج  ادـخ  لوسر  زا  نم  دـندومرف : ترـضح 
لوسر .دینک  باختنا  دازون  يارب  یمان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  ترـضح  هب  نینمؤملاریما  رفـس  زا  تعجارم 
غالبا ربمایپ  هب  ار  گرزب  دـنوادخ  مالـس  هدـمآ  دورف  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  .مریگ  یمن  تقبـس  مراـگدرورپ  هب  نم  دـندومرف : ادـخ 

نآ رب  هک  ار  یتالکـشم  بئاصم و  دعب  .تسا  هدیزگرب  وا  يارب  ار  مان  نیا  دنوادخ  دیراذگب ! بنیز  ار  دازون  نیا  مان  تفگ : دومرف و 
دننام دـیرگب  رتخد  نیا  يارب  سک  ره  دومرف : تسیرگ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .درک  وگزاب  دـش ، دـهاوخ  دراو  ترـضح 

.دنشاب هتسیرگ  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  شناردارب  يارب  هک  تسا  یسک 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  باقلا 

( هتخوماین ياناد   ) هملعم ریغ  هملاع  - 1

( اه جنر  هلبق   ) ایارزلا هبعک  - 2

( مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هدنیامن  نیشناج و   ) مالسلا اهیلع  ءارهزلا  هبئان  - 3

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هدنیامن  نیشناج و   ) مالسلا هیلع  نیسحلا  هبئان  - 4

( ءاسک لها  زا  رفن  نیمجنپ  ياتمه   ) ءاسکلا لها  نم  سماخلا  هلیدع  - 5

( مالسلا هیلع  داجس  ترضح  تسرپرس   ) داجسلا هلیفک  - 6

( ینخس اویش  هداز   ) هحاصفلا هدیلو  - 7

( ایوگ رونخس   ) هحیصف - 8

( تلیضف اب  يوناب   ) هلضافلا - 9

( لماک ّمات و  يوناب   ) هلماکلا - 10
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( دنمجرا نز   ) مشاه ینب  هلیقع  - 11

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هینک 

.تسا يربک » موثلک  ما   » بنیز لقن  نیا  يور  هک  هدش  رکذ  هللادبع » ما   » و موثلک » ما   » زین مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  ياه  هینک  رد 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یکدوک  نارود 

درکن كرد  ار  شزیزع  ردام  دوخ  رمع  زا  رتشیب  لاس  شـش  ای  جنپ  هکنیا  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  راوگرزب  رتخد 
مالـسلا اهیلع  همطاف  زا  هک  دوب  هدش  تیبرت  نانچ  كدنا  نینـس  نیمه  رد  اما  داد  تسد  زا  ار  ردام  یگلاس  شـش  ای  جنپ  نینـس  رد  و 
ترـضح ینعی  راوگرزب  يوناب  نیمه  هب  ار  كدف »  » هبطخ دنـس  نیثدحم  ناسیون و  خیرات  زا  نت  دنچ  هدرک و  لقن  تیاور  ثیدـح و 

نـس رد  هک  يرتخد  فرط  زا  يا  هبطخ  نینچ  لقن  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  دنا ، هدرک  لقن  وا  زا  هدـناسر و  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
یم وا  ییاناد  ملع و  مهف و  دـشر و  لامک  رب  تلالد  تیعماج  تغالب و  همه  نآ  اب  تاملک  نآ  ظفح  تسا و  یگلاس  شـش  اـی  جـنپ 

باتک رد  يدقن  رفعج  خیش  هک  تسا  يرگید  ثیدح  .تسا  هتـشاد  یگداعلا  قوف  هبنج  هدوب و  یهلا  رما  رهب  تفگ : ناوت  یم  دنک و 
دوخ يوناز  يور  درب  یم  رـس  هب  تیلوفط  نس  رد  هک  ار  بنیز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور  دـیوگ  هک  هدـش  لـقن  يربک  بنیز 

تکاس بنیز  ات ، ود  ینعی  نینثا »  » وگب دومرف : دعب  دحا » : » تفگ مالـسلا  اهیلع  بنیز  یکی ، ینعی  دـحا »  » وگب دومرف : وا  هب  دـناشن و 
نینمؤملاریما دیوگب ؟ ات  ود  هنوگچ  هدرک  شدرگ  یکی  نتفگب  هک  ینابز  تفگ : بنیز  وگب ! نخس  : تفگ ودب  مالـسلا  هیلع  یلع  دش 

.دیسوب ار  وا  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  دوخ  رتخد  مالسلا  هیلع 

وناب نآ  یگدنز  همادا  رفعج و  نب  هللادبع  اب  جاودزا 

راختفا هب  دنتـشاد  وزرآ  هک  يدایز  دارفا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناکیدزن  نارای و  نایم  رد  هک  دیآ  یم  تسدب  خیراوت  رابخا و  زا 
یلو دنوش ، لیان  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  مشاه  ینب  هلیقع  يرسمه 
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هکنآ ات  دندش  یم  هجاوم  ترـضح ، نآ  تفلاخم  اب  دـندروآ  یم  نایم  هب  نخـس  هلوقم  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  هاگ  ره 
دوخ فرط  زا  ار  یـسک  تشاذـگ و  شیپ  مدـق  روظنم  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هداز  ردارب  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع 

هیرهم قـبط  رب  زین  ار  وا  هّیرهم  دوـمرف و  لوـبق  ار  وا  ياـضاقت  مالـسلا  هیلع  یلع  داتـسرف و  ترـضح  نآ  هناـخ  هب  يراگتـساوخ  يارب 
ار دوخ  رمع  نایاپ  زا  لاس  هب 4  کیدزن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  میناد  یم  هچنانچ  .داد  رارق  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شرداّم 

تنوکـس ماش  رد  هک  هیواعم  اب  دندوب و  هفوک  رد  ترـضح  نآ  ناهاوخ  اوه  رتشیب  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  مه  نیا  دینارذگ و  هفوک  رد 
نینمؤملاریما دوب ، هنیدـم  زا  رت  هداـمآ  رتکیدزن و  تهج  نیا  زا  هفوک  دوب و  گـنج  لاـح  رد  دـندوب  ناورهن  رد  هک  جراوخ  تشاد و 

اجنآ رد  دـمآ و  هفوک  هب  رفعج  نب  هللادـبع  شرهوش  اب  زین  بنیز  هفوک ، هب  هنیدـم  زا  دوخ  تفالخ  زکرم  نداد  لاقتنا  اب  مالـسلا  هیلع 
هیلع یلع  نازابرس  زا  یهورگ  یهدنامرف  دوب  ترضح  نآ  نایرکشل  ءزج  نیفـص  گنج  رد  رفعج  نب  هللادبع  دندرک و  ادیپ  تنوکس 

صئاصخ زا  تشاد و  لاغتـشا  هفوک  نانز  میلعت  داشرا و  هب  زین  مالـسلا  اهیلع  بنیز  یب  یب  تدم  نیا  رد  تشاد  هدـهع  هب  ار  مالـسلا 
هب اهزور  زا  یکی  رد  درک و  یم  ریسفت  ار  نآرق  اهنآ  يارب  داد و  لیکشت  اهنز  يارب  یسرد  سلجم  هفوک 30  رد  هک  هدش  لقن  ناشیا 

ار صعیهک » : » دندیسرپ ناشیا  زا  دش و  دراو  رد  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  لوغشم  صعیهک »  » هروس ریسفت 

س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


رب هدراو  تبیـصم  رد  تسا  يزمر  فرح  نیا  هدید  رون  يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرآ ، درک : ضرع  ینک  یم  ریـسفت 
یم هراـب  نیا  رد  رعاـش  هک  ...دومرف  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  هب  هراـب  نیا  رد  ینانخـس  سپـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  اـمش 

: دیوگ

نیملاع بتکم  هدیدان  نآ  يزور 

همطاف رد  همطاف  رس  ات  ياپ 

درک زاب  نآرق  ریسفت  بتکم 

درک زاب  نامیا  راونا  زا  یباب 

دازکاپ نآ  دوخ  ياباب  رب  رد 

داص نیع و  ءای و  ءاه  فاک و  بل  رب  تشاد 

نیملاع رد  هک  وگ  شیاباب  تفگ :

همطاف رخف  اباب و  بنیز 

تسین وت  لثم  همطاف  زا  دعب  هک  يا 

؟ تسیچ هک  یناد  اهفرح  نیا  ینعی :

تسالب رپ  يالبرک  وت  فاک 

تسایقشا تکاله ز  ياه  وت  ياه 

باذع رپ  دیزی  دشاب  وت  ءای 

رون يوقت و  تفع و  اپارس  يا 

روبص گنس  ین  تسا  ربص  وت  داص 

تشادن الاو  رهاوخ  نیا  نیسح  رگ 

تشادن انعم  شتضهن  البرک و 

دوبن یمالسا  بنیز  دوجو  یب 
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.دوبن یمان  البرک  نیسح و  زا 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  رهوش 

تافو زا  دـعب  دومن ، جـیوزت  ار  مالـسلا  اهیلع  بنیز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  هک  اهیلع  هللا  ناوضر  راـیط  رفعج  نب  هللادـبع 
نیثّدـحم زا  ار  يو  لاـجر  ءاـملع  هدیـسر ، لاـس  دون  هب  شرمع  هک  تسا  تیاور  رد  دوـمن و  رمع  زارد  ناـیلاس  مالـسلا  اـهیلع  بنیز 

يو تسا ، دـنمجرا  دـنلب و  یماـن  ار  وا  هوزغ  نیا  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  باـکر  مزـالم  نیفـص  هوزغ  رد  دـنا ، هدرمش 
سلجم رـضاح  صاعورمع  دوب و  هتـسشن  هیواعم  يزور  تسا : هدومن  تیاور  ینیادـم  .تشاد  ازفا  حور  یتحاصف  ازـس و  هب  یتعاجش 

: تفگ هیواعم  .میامن  شتیذا  ار  رفعج  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : صاعورمع  .دـمآ  رفعج  نب  هللادـبع  تفگ : ناـبرد  ءاـنثا  نآ  رد  دوب ،
.يوشن شفیرح  هک  نکم  نینچ 
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ياراد تشاد  شیرق  ناگرزب  توبن و  نادـناخ  اـب  باـستنا  یگداوناـخ و  رظن  زا  هک  یگرزب  تیـصخش  زا  هتـشذگ  رفعج  نب  هللادـبع 
برع روهـشم  نادنمتواخـس  زا  یکی  دش و  وا  يارب  يرتشیب  یگرزب  تدایـس و  ببـس  تسا و  دوج  هلمج  نآ  زا  هدوب و  زین  یتالامک 

.دنا هتشون  يرجه  لاس 80  ار  وا  تافو  خیرات  .دندیمان  یم  تواخس  يایرد  دوجلا » رحب   » ار وا  دیدرگ و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  دالوا 

.دنا موثلک  ما  هب  هاّمسم  رتخد  کی  نوع و  رفعج و  یلع و  رسپ ، هس  يرولا ، مالعإ  تیاور 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نس 

رفـس رد  هک  تفگ  ناوت  یم  ردـقنیا  یلب  .تسین  شفیرـش  رمع  نس  نییعت  رب  یلیلد  دومن و  یمکح  قیقحت  هب  ناوت  یمن  باب  نیا  رد 
هنس 3 رد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  شرهگالاو  ردارب  تداعـس  اب  تدالو  اریز  تسا  هدوب  نوزفا  لاس  هاجنپ  زا  شرمع  البرک 

لوهجم یلک  هب  ترضح  نآ  تافو  لاس  تسا و  هدوبن  هلصاف  يرگید  دولوم  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تدالو  اب  هدوب و  يرجه 
.دیامن یم  بیذکت  ار  نآ  یخیرات  بتک  مامت  هکلب  هدشن  هدـید  یتیاور  چـیه  رد  هک  هدوب  دـیزی  نامز  رد  ترـضح  نآ  تافو  تسا ،

رد تسا و  هتفای  تافو  نامز  نامه  رد  تسا و  هتفر  ماـش  هب  ) هیلع هللا  ناوضر  ( رفعج نب  هللادـبع  دوخ ، رهوش  اـب  يرفـس  ترـضح  نآ 
رمع هک  تسا  نیمه  رهاـظ  هکلب  تسین  دـیعب  هّیخیراـت  نئارق  ظاـحل  هب  یلو  تسا ، هدـیدرگ  نوفدـم  هیوار  رد  قشمد  رهـش  یکیدزن 

.تسا هدوب  هدیسرن  لاس  هب 70  هتشذگ و  لاس  زا 60  شفیرش 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نفدم  دلوم و 

، دیدرگ رقتسم  هفوک  رد  شراوگرزب  ردپ  یتقو  ات  دندرک ، یم  یگدنز  ردپ  ّدج و  تمدخ  رد  اجنامه  دوب و  هّبیط  هنیدم  رد  شتدالو 
هنیدم هب  تیب  لها  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهش  زا  سپ  دندرک و  تماقا  لحر  هفوک  رد  تاقوا  نامه  زا  مالسلا  اهیلع  بنیز 

نآ تداهش  زا  سپ  تفر و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تمدخ  رد  هک  اجنآ  ات  دومرف ، تعجارم  زین  يو  دنتـشگزاب 
رفعج نب  هللادبع  شیوخ ، رهوش  اب  یترفاسم  هک  شفیرـش  رمع  رخاوا  ات  هدنام  هنیدم  رد  هنیدم و  هب  اجنآ  زا  تفر و  ماش  هب  ترـضح 

شربق لاحلاو  .دش  نوفدم  هیوار  رد  قشمد  یکیدزن  رد  دومن و  تافو  نارود  نامه  رد  تشاد و  ماش  هب 

س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدّیس  ففخم  ًارهاظ  هک  دنمان  یم  ّتِس »  » قشمد رد  ار  وا  .تسا و  ناناملسم  یمومع  رازم  تسا و  فورعم 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  تدابع 

یم هدـش  لقن  نیخروم  یخرب  زا  تسوا ، سدـقم  هاگـشیپ  رد  یگدـنب  تداـبع و  راـگدرورپ  هاگردـب  برقت  يارب  هلیـسو  نیرتگرزب 
زا هک  مرحم  مهدزای  بش  یتح  دشن  كرت  شرمع  تدم  مامت  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  یب  یب  يراد  هدنز  بش  دّـجهت و  رد  دنـسیون 

تسا تدابع  لوغشم  هتسشن و  زامن  هماج  رد  مدید  ار  بنیز  ما  هّمع  بش  نآ  رد  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 
ماما نوچ  هک  دندرک  تیاور  زین  درکن و  كرت  ار  دوخ  لفاون  هاگچیه  ماش  ات  البرک  زا  دوب  هدش  دراو  وا  رب  هک  ییاهتبیـصم  مامت  اب  و 
ِهالـص یف  ینیـسنت  هاتُخا ال  ای  : ( دومرف هک  دوب  نیا  تفگ : وا  هب  هک  ینانخـس  هلمج  زا  دـمآ  بنیز  اب  عادو  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ما هّمع  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  رگید  لقن  رد  زاب  نکن و  شومارف  بش  زامن  رد  ارم  ناج  رهاوخ  لـیللا (
بش نآ  رد  درک و  یم  هثاغتـسا  دوخ  يادخ  هاگرد  هب  دوب و  هداتـسیا  دوخ  تدابع  هاگیاج  رد  بش  نآ  رد  نانچمه  يو  سپ  بنیز 

ما هّمع  دـنیامرف : یم  هراب  نیا  رد  زاب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دـشن  عطق  ام  هلان  يادـص  تفرن و  باوخ  هب  اهام  زا  کی  چـیه  مشچ 
زا یـضعب  رد  دناوخ و  یم  هداتـسیا  ماش  هب  هفوک  زا  ام  ریـسم  لوط  رد  ار  دوخ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  همه  مالـسلا  اهیلع  بنیز 

نایم دنداد  یم  وا  هب  هک  ار  ییاذغ  هک  دوب  بش  هس  اریز  دوب ، وا  فعض  یگنسرگ و  تهج  هب  مه  نیا  دناوخ و  یم  هتسشن  اه  لزنم 
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هنومن دوب  نیا  يرآ  .دنداد  یمن  رتشیب  نان  صرق  کی  ام  هب  زور  هنابش  ره  رد  لدگنس (  ( نامدرم نآ  هکنوچ  درک  یم  میـسقت  لافطا 
.مالسلا اهیلع  بنیز  هلفان  بجاو و  زامن  ماجنا  یندب و  ياهتدابع  زا  رصتخم  يا  هشوگ  و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نامیا  توق  هیلاع و  تاماقم 

: تسا هدش  لقن  یفاک  لوصا  باتک  رد  هچنانچ  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشراوگرزب  ردپ 

.هّللا یلا  میلستلا  هللا ، ءاضقب  اضرلا  و  هّللا ، یلا  رمالا  ضیوفت  هللا ، یلع  لکوتلا  هعبرا : ناکرا  هل  نامیالا 

ياهراک نتـشاذگاو  يرگید  هلالج  لج  دـنوادخ  هب  دامتعا  بلق و  نانیمطا  لکوت و  یکی  دـیامرف : یم  نکر  راـهچ  ناـمیا  يارب  زا  )
نآ لاوحا  ّتیعبت و  .لجوزع  يادـخ  راک  يارب  ءاضق و  هب  ندوب  میلـست  مراهچ  یهلا  ياضر  هب  ندوب  یـضار  یموس  ادـخ و  هب  دوخ 
نیا رب  لالدتسا  هدوب ، عمتجم  شترـضح  رد  لماک  وحن  هب  نامیا  ناکرا  هک  دیامن  یم  تلالد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  راوگرزب 

: تسیفاک هدرک  لقن  فوهل  رد  سوواط  نب  دّیس  هچنانچ  تسا  هدومرف  دایز  دیبع  سلجم  رد  هک  ینخس  نامه  يوعد 

تردارب و اـب  ار  ادــخ  راـک  يدــید  هنوـگچ  تـفگ : داـیز  کـتیب ، » لـها  کـیخأب و  هللا  عنــص  تـیأر  فـیک  : » تـفگ داـیز  رــسپ 
، مهنیب کنیب و  هللا  عمجیـس  مهعجاضم و  یلاوز  ربق  لتقلا ، مهیلع  هللا  بتک  موق  ءالوه  الیمج ! اـّلا  تیأر  اـم  تلاـقف : تدـنواشیوخ !؟

یلاعت يادخ  هک  دندوب  یعمج  نانآ  مدیدن  ییوکین  زج  هب  دومرف : هناجرم ! نبای  کتلکث  ٍذئموی ! جـلفلا  نمل  رظناف  مصاخت ، جاهنف و 
یلاعت يادخ  هک  دـشاب  دوز  دـنتفخب و  شوخ  اجنآ  رد  دـندش و  راپـسهر  دوخ  هاگباوخ  هب  سپ  ار  ندـش  هتـشک  اهنآ  رب  دومرف  رّرقم 

رد رگنب  هب  سپ  دوش ، تموصخ  هجاهم و  وت  اب  اهنآ و  وت و  نایم  دنک  عمج 
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! هناجرم رسپ  يا  دنیشنب  تگوس  هب  ردام  دوب !؟ ار  هک  رفظ  دوش و  بلاغ  مادک  تجح  زور  نآ 

ماش هفوک و  رد  هبطخ  داریا  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترضح  تغالب  تحاصف و 

تـسنامه تفگ  ناوت  یم  باب  نیا  رد  هک  یفـصو  نیرتالاب  وا و  تغالب  تحاصف و  لامک و  رب  يوق  لیلد  ترـضح  نآ  ياـه  هبطخ 
بنیز لثم  ار  ینز  مدیدن  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  (و  مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ناسل  نع  عزنت  اّمنأک  :( دـیوگ يدـسا  همیزُخ  هک 
هراشا دیوگ ، یم  نخس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نابز  اب  ایوگ  دیارس ، نخس  هباثم  نیا  هب  دراد  هک  ییایح  تدش  اب  هک  مالسلا  اهیلع 

: دومرف دمآ و  نخس  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  تقو  نیا  دیدرگ ، نکاس  اهسرج  دندش و  تکاس  مدرم  دیوش ، تکاس  هک  دومن  مدرم  هب 

هفوک رد  هبطخ  نتم 

.َنیلَسْرُْملا ِدِّیَس  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُهولَّصلاَو  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَحلا 

اَهلْزَغ ْتَضَقَن  یتَّلا  ُلَثَم  ْمُُکلَثَم  امَّنِإ  ُهَّنَّرلا ! ِتَأَدَه  ُهَْربَعلا َو ال  تَنَکَـس  الَف  نوُْکبَتَأ !؟ ِلْذَْخلا ! ِْلتَْخلا َو  َلْهأ  ای  ِهَفوُْکلا ! َلْهَأ  ای  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ُزجَح ِهَمَأـْلا و  ُقَلَم  ِفنَّشلا و  ردّـصلا  ءاد  فَنَّصلا و  ُفَلَّصلا و  مُکیف  ّنإ  ـالَأ َو  ْمُکَْنَیب ! ًـالَخَد  ْمُکَناـْمیَأ  َنوُذِـخَّتَت  ًاـثاْکنَأ  ٍهَّوـُق  ِدـَْعب  نِم 

اهِراِعب َو ُْمْتبَهَذ  ْدَقَف  ًالِیلَق ، اوُکَحْـضا  ًارِیثَک َو  اوُْکباَف  هّللاَو  يإ  َنوُرِزَت ! اَم  َءاس  الأ  ٍهَدوُْحلَم ! یلَع  ٍهَّضِفَک  ْوأ  ٍهَْنمِد  یلَع  یَعْرَمَک  ءادـعَألا 
ِدِّیَـس ْمُِکتَّجَحَم  ِرانَم  ْمُِکتَّجُح َو  رادَم  َِهلاسِّرلا َو  ِنِدْعَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِمتاخ  ِلیلَـس  َْلتَق  َنوُضَحْرَت  یَّنأ  َو  ًادـَبَأ ، ٍلْسَِغب  اهوُضَحْرَت  ْنَلَف  اهِرانَش ،

.نُودـِلاخ ُْمْتنأ  ِباذَْـعلا  ِیف  ْمُْکیَلَع َو  ِهّللا  َطَخَـس  ّنا  ْمُکُـسُْفنأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  اَم  َءاـس  ـالأ  هَفوُْکلا ! َلـْهأ  اـی  ْمُکَْلیَو  ِهَّنَْجلا !؟ ِلـْهأ  ِباـبَش 
ُداـکَت ًاّدإ  ًاْئیَـش  ُْمْتئِج  ْدََـقل  ُْمتْزَْربأ !؟ َُهل  ٍهَمیِرَک  َّيأ  ُْمتْکَفَـس َو  َُهل  ٍمَد  َّيأ  ُْمْتیَرَف َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهـّللا  ِلوُـسَِرل  ٍدـِبَک  َّيأ  َنوُرْدَـتأ 

ِتَرَْطمأ ْنَأ  ُْمْتبِجَعَفَأ  ِضرَالا ! عالِط  َءاهْرَش  َءاقرَخ  اِهب  ُْمْتیَتَأ  ْدََقل  ًاّدَه َو  ُلابِْجلا  ُّرِخَت  ُضْرَْالا َو  ُّقَْشنَت  ُْهنِم َو  َنْرَّطَفَتَی  ُتاومَّسلا 
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َّنِا اّلَک  راثلا ! ُتوَف  هیَلَع  ُفاُخی  راِدبلا َو ال  ُهُزِفْحَی  الَف  لَهَْملا ، ُمُکَنَّفِخَتْـسَی  اَلَف  َنوُرَْـصُنت ! ُْمْتنَأ ال  يَزْخَأ َو  ِهَرِخْالا  ُباذَعَلَف  ًامَد !؟ ُءامَّسلا 
! ٍداصْرِْملِاَبل مُُکبَر  ّیبَر َو 

...و مدید  هداهن  ناهد  رب  تسد  هدز  تریح  ار  مدرم  دومن و  تکرح  مالسلا  اهیلع  بنیز  دیسر  اجنیا  هب  نخس  نوچ  و 

اهیلع بنیز  ( 14) دوب دـیزی  سلجم  عقوم  نیا  زا  رت  تخـس  ددرگ و  یم  رهاظ  ترـضح  نآ  تحاصف  زا  زیمآ  تغـالب  نانخـس  نیا  و 
رـس صوصخ  ادهـش  ياهرـس  هدـهاشم  تبیـصم و  ملاع  کی  لمحت  تراسا و  تبرغ و  تلاـح  اـب  دـینع ، راـّبج  نآ  ربارب  رد  مالـسلا 
یم راهظا  زاربا و  رایسب  لمأت  رکفت و  اب  ملاع  فورعم  ياحصف  رگا  هک  دومرف  داریا  يا  هبطخ  نانچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم 

.دندوب یم  دیجمت  قیال  دندومن 

البرک هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  یخیرات  رفس 

هعقاو زادـگناج  يارجام  هعلاـطم  ـالبرک و  یخیراـت  رفـس  ناـمه  بنیز  یب  یب  يدوجو  تیـصخش  تخانـش  يارب  هاـگ  هولج  نیرتهب 
نایغای نارگمتـس و  اب  دروخرب  ماش و  هفوک و  رد  وا  ناهارمه  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  تراسا  ناتـساد  ندـناوخ  نآ  لابند  هب  و  فط » »

نیتـسخن .تسا  هتخاـس  رگ  هولج  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتـخد  هداـعلا  قوـف  تمظع  تبث و  ار  نآ  خـیرات  هک  تسا  ناـمز  نآ 
هارمه هب  هللادـبع  دوخ  رهوش  نودـب  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  هنوـگچ  هک  تسا  نیا  تسا  هجوـت  بلاـج  ثحب  نیا  زاـغآ  رد  هک  یبـلطم 
تدـش دـنا : هتفگ  یخرب  تفرن ؟ نانآ  هارمه  هب  رفعج  نب  هللادـبع  ارچ  هدرک و  رفـس  نیا  هب  مادـقا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هاگره  هک  درک  طرـش  هللادـبع  اب  جاودزا  ماگنه  هک  دوب  يّدـح  هب  شردارب  هب  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  هقـالع 
دنک ترفاسم  ردارب  هارمه  هب  دناوتب  بنیز  دورب  يرفس  هب  تساوخ 
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یخیرات رطخ و  رپ  رفـس  نیا  هب  دوخ  رهوش  تیاضر  اب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  تسنیا  مّلـسم  ردق  دـنکن ، يریگولج  وا  زا  هللادـبع  و 
ماما تشونرـس  دوبن  مّلـسم  وا  يارب  هک  دوب  نیا  شتلع  مالـسلا  هیلع  ماـما  هارمه  هب  شرهوش  ندرکن  یهارمه  تلع  تشاذـگ و  مدـق 

نشور بلطم  ناکیدزن  زا  یخرب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هچ  رگا  دش  دهاوخ  رجنم  تداهش  هب  گنج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
دـنتفرن و وا  هارمه  تلع  نیمه  هب  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  ناـکیدزن  زا  يرگید  دارفا  هچناـنچ  .دـنام  هکم  رد  ور  نیا  زا  هدوب و  مّلـسم  و 

دش ببـس  ترفاسم  زا  هللادبع  زجع  یناوتان و  دنا : هتفگ  هحفص 79  دوخ  ارهز  همطاف  باتک  رد  ملعوبا  قیفوت  داتـسا  نوچ  مه  یخرب 
روتـسد دوخ  دنزرف  ود  هب  رفعج  نب  هللادـبع  اما  .تسا  هدوب  لاس  دودح 72  تقو  نآ  رد  هللادبع  نس  اریز  دورب  رفـس  نیا  هب  دـناوتن  ات 

.دندیسر تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  دندمآ و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هارمه  هب  ود  نآ  دنشاب و  ترضح  مزالم  ات  داد 

اروشاع زور  بش و  يارجام  البرک و  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  دورو 

رامیب مدوب و  هتـسشن  مردپ  اب  زور  رخاوا  رد  نم  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  جرفلاوبا 
هیلع نیـسح  ماما  هاگانب  دوب ، هتـسشن  يرافغ  رذوبا  هدرک  دازآ  مالغ  نوج »  » وا لباقم  رد  و  دومن ، یم  ییاهریت  حالـصا  مردپ  مدوب و 

: دومن راعشا  نیا  ندناوخ  هب  عورش  مالسلا 

لیلخ نم  کل  ٍُفا  ُرْهَد  ای 

ِلیصالا ِقارشالاب و  ََکل  مک 

لیتق ٍدجام  ٍبحاص و  نم 

ِلیدبلاب عنقی  ُرهْدلاو ال 

ِلیلجلا یلا  َكاذ  یف  ُرمالاو 

یلیبس کلاس  یح  ُّلُک  و 

رای ناهاگماش ، نادادماب و  رد  رایسب  هچ  یتسه ! یتسود  دب  هچ  راگزور ! يا  ینعی :
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يا هدنز  ره  تسا و  گرزب  يادخ  ِتسد  هب  هراب  نیا  رد  راک  دنک ، یمن  هدنسب  نیزگیاج  هب  راگزور  و  يا ، هتـشاد  هتـشُک ، ِرادمان  و 
.دیامیپ یم  ارم  هار 

يراددوخ تسناوتن  دش و  بات  یب  دینـش و  نانز  یقاب  زا  اهنت  بنیز  ما  هّمع  یلو  مدومن  هیرگ  زا  يراددوخ  مدینـش و  نم  اما  دومرف :
نانچ زورما  دوب ! هدیـسر  نم  گرم  شاک  يا  تبیـصم ، نیا  زا  هآ  دز : دایرف  دـیود و  ماما  دزن  هب  تساخرب و  اـج  زا  ورنیا  زا  و  دـنک ،

! ناگدنامزاب سرداد  يا  و  ناگتشذگ ، هدنامزاب  يا  دنا ، هتفر  ایند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و  مردام  هک  تسا 

زا ار  تیئابیکـش  ملح و  ناطیـش  شاب  بظاوم  ناج  رهاوخ  دومرف : وا  هب  هدـنکفا و  رهاوخ  هب  يرظن  دـید  نانچ  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما 
! دیابرن تَفَک 

سپ تشاد  هضرع  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دـیباوخ ، دـهاوخ  دـنرادرب  اطق  غرم  زا  تسد  هاگره  رهاوخ  يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
شغ تفگب و  نیا  .دیامن  یم  رت  نوزحم  ارم  لد  رت و  ینالوط  ارم  هودنا  لاح  نیا  سپ  یهد ، یم  نتـشک  هب  نت  دوخ  دوش  یم  مولعم 

.درب همیخ  هب  تفرگرب و  ار  وا  داد و  مسق  ار  رهاوخ  یمه  مالسلا  هیلع  ماما  داتفا  نیمز  رب  هدرک 

اروشاع زور  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 

نیسح ماما  ربکا  یلع  هک  یتقو  رد  یکی  تسا ، روکذم  مالسلا  اهیلع  بنیز  مان  اج  دنچ  اروشاع  زور  زیگنا  مغ  يارجام  رد  خیرات  رد 
يور دیناسر و  نادـیم  هب  ار  دوخ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  هدـش  لقن  دـیبلط  دوخ  نیلاب  هب  ار  ردـپ  داتفا و  نیمز  يور  رب  مالـسلا  هیلع 

یب یب  یضعب  هتفگب  درک و  دنلب  تالمج  نیا  لاثما  و  هابلق » هجهما  هایُخا و  نبای  هایُخا و  ای   » هب ار  ادص  تخادنا و  ربکا  یلع  هتشک 

س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دنزرف  ندید  اب  هک  یهودنا  تدش  زا  هلیسونیدب  دزاس و  هجوتم  دوخ  هب  ار  نیسح  شردارب  ات  درک  ار  راک  نیا  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
هک شزیزع  يومع  ندید  اب  هک  هللادبع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  کچوک  دنزرف  مینیب  یم  اجکی  .دهاکب  دوب  هداد  تسد  ترضح  نآ 
یم ادص  هتخاس  بطاخم  ار  رهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  دناسرب ، ومع  هب  ار  دوخ  ات  دود  یم  نوریب  همیخ  زا  هداتفا  كاخ  يور 
دوخ تسد  كدوک  نآ  اما  دریگ  یم  ار  هللادبع  دود و  یم  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  .رادهگن  ار  كدوک  نیا  ناج  رهاوخ  دـنز ،

نآ وـمع  شوـغآ  رد  ماجنارـس  هک  دـناسر  یم  وـمع  هب  ار  دوـخ  دـیرگ و  یم  دوـخ  يوـمع  تبرغ  هب  دـشک و  یم  همع  تـسد  زا  ار 
بنیز زاب  دیآ  یم  اه  نز  دزن  هب  یظفاحادـخ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  تاعاس  نیرخآ  رد  .دـنناسر  یم  تداهـش  هب  ار  يو  نالدـگنس 

: دیامرف یم  دزاس و  یم  بطاخم  ار  مالسلا  اهیلع 

یم ترضح  نآ  تسد  هب  ار  ههام  شش  دنزرف  نآ  یب  یب  نوچ  منک و  عادو  وا  اب  ات  روایب  ار  رغصا  یلع  نم  کچوک  دنزرف  مرهاوخ 
ياج .دسر  یم  تداهـش  هب  ردپ  شوغآ  رد  دـنز و  یم  لفط  نآ  كزان  يولگ  هب  هبعـش  هس  يریت  ) هنعللا هیلع  لهاک  نب  هلمرح  ( دـهد

ار مالسلا  اهیلع  بنیز  یب  یب  دوخ  رارـسا  مرحم  دیآ و  یم  مرح  ناوناب  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  راب  نیرخآ  يارب  دنـسیون : یم  رگید 
روایب میارب  يا  هنهک  هماج  مرهاوخ  دیوگ : یم  دشوپب و  دوخ  ياهـسابل  ریز  ات  دـهاوخ  یم  يا  هنهک  هماج  وا  زا  دزاس و  یم  بطاخم 

هک اجنآ  ات  دننکن و  هنهرب  ار  مندب  مندش  هتـشک  زا  دعب  دـیاش  مشوپب  میاهـسابل  ریز  ات  دـننکن  تبغر  نآ  رد  مدرم  نیا  زا  يدـحا  هک 
دوخ ردارب 
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نایب رعـش  نابز  زا  ار  زیگنا  مغ  يارجام  نیا  یناماس  نامُع  مانب  نارعاش  زا  یکی  هک  دنک  یم  هقردب  تداهـش  نادـیم  هب  نتفر  يارب  ار 
: دنک یم 

نانز رس  رب  هنیس و  رب  شرهاوخ 

نانع ار  ردارب  دریگ  ات  تفر 

ار هار  هش  رب  تسب  شکشا  لیس 

ار هاش  ناریح  درک  شهآ  دود 

نامز ره  یتفر  هاش  يافق  رد 

نامسآ رب  شاًالهم  ًالهم  گناب 

باتش نک  مک  نارگرس  راوس  ياک 

باکر نز  رتکبس  یتخل  نم  ناج 

وت يوجلد  خُر  نآ  مسوبب  ات 

وت يُوم  جنکش  نآ  مسوبب  ات 

زان تسم  قوش و  مرگ  اپارس  هش 

زاب درک  وس  نآ  هب  یمشچ  هشوگ 

نانز سنج  زا  یئوم  نیکشم  دید 

نانع رب  یتسود  یتسد و  کلف  رب 

راگزور نیرفآ  درم  وگم  نز 

راقَولا ُتُْخا  لالَجلا  ُْتِنب  وگم  نز 

نیبج شقن  شرد  كاخ  وگم  نز 

نیتسآ رد  ادخ  تسد  وگم  نز 
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نانع دریگیم  لقع  رب  لد  زاب 

نانز ناج  ردنا  شتآ  ار  لد  لها 

ار زار  لها  هدرپ  دناردیم 

ار زاس  فلاخم  ام  اب  دنزیم 

درب یم  ناج  هماج  ردنا  هجنپ 

درد یم  نابیرگ  ار  تقاط  ربص و 

دنک یم  رس  يا  هماگنه  نامز  ره 

دنک یم  رتنوزف  شعنم  منک  رگ 

تفرگ نم  زا  نانع  بلطم  نیا  ردنا 

تفرگ نم  زا  نابز  وا  شوگ  وا  زا  نم 

درک لابقتسا  رهاوخ  رب  ناج  سپ ز 

درک لاد  ار  فلا  دسوب  شخر  ات 

دیشک ششوغآ  رد  دوخ  ناج  وچمه 

دیشک ششوگ  رد  هتسهآ  نخس  نیا 

یبنیز ایآ  نم  ریگنانع  ياک 

یبش رد  نادنمدرد  هآ  هک  ای 

نکم يریجنز  قوش  ياپ  شیپ 

نکم يریگنانع  نیا  تسا  قشع  هار 

رفسمه رهاوخ  ناج  متسه  وت  اب 

رسب نم  یبوک  هار  نیا  اپب  وت 
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شاب هناخبحاص  وت  ار  نازوس  هناخ 

شاب هنادرم  یهرمه  رد  نانز  اب 

نکم يراز  ممغ  رد  رهاوخ  ناج 

نکم يرادازع  مرهب  ادص  اب 

نکماو خر  زا  هدرپ  رس  زا  رجعم 

نکم اوسر  ار  هام  باتفآ و 

دنسپان راوگان و  نم  رب  تسه 

وت زا 

س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


دنلب ددرگ  ادص  رگ  بنیز 

يرتخد ار  یلع  وت  دشاب  هچ  ره 

يرن ریش  زا  مک  یک  اریش  هدام 

تفگ هچنآ  هاش  یبنیز  نابز  اب 

تفنش یم  بنیز  شوگ  ینیسح  اب 

نارومأم مرش و  یب  رکشل  دید و  البرک  نیمز  يور  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  یتقو  مالسلا  اهیلع  بنیز  مینیب  یم  رگید  ياج  رد 
بطاخم ار  دعس  رـسپ  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  دید  دنا  هتفرگ  ترـضح  نآ  نتـشک  يارب  ار  شّرهطم  ندب  فارطا  دیزی  هناجرم و  رـسپ 

یم هتشک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ایآ  دعس  رسپ  يا  دومرف : ودب  زیمآریقحت  یتروصب  تمالم و  شنزرس و  ناونع  هب  تخاس و 
دندرک یهاگن  مرش  یب  موق  نآ  تمس  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  ماجنارـس  یتسه و  توافت  یب  ارچ  و  يرگن ؟ یم  وت  دوش و 

اهنآ هیحور  نمشد و  رکشل  ناکرا  رد  یلزلزت  نانچ  یب  یب  هلمج  نیمه  اب  تسین ؟ ناملـسم  رفن  کی  امـش  نایم  رد  ایآ  دندز  ادص  و 
نّیباوت مانب  ًادـعب  تخادـنا و  هّیما  ینب  دـض  رب  ماـیق  رکف  هب  ار  یهورگ  اـجنامه  زا  دراذـگ و  رثا  ناـشنیگنن  رمع  ناـیاپ  اـت  هک  دـنکفا 

.دندرک نوگنرس  هفوک  رد  ار  دایز  نب  هللادیبع  تموکح  یفقث  راتخم  يربهر  اب  دندش و  فورعم 

اروشاع رصع  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 

هیلع ماما  ياه  همیخ  هب  نامرش  یب  نآ  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  ینامرق  لودلا  رابخا  باتک  زا  اروشاع  عیاقو  ياتـسار  رد  یمق  ثدحم 
ترضح لتق  گنهآ  دمآ و  شیپ  نشوجلا  يذ  نب  رمش  دندرک ، اهنآ  ندنازوس  اه و  همیخ  تراغ  هب  عورش  دندروآ و  موجه  مالسلا 

هب تفگ : دمآ و  نوریب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تقو  نیا  رد  درک  دندوب  يرامیب  رتسب  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
! موش هتشک  نم  ات  دیشکب  ار  وا  مراذگ  یمن  دنگوس  ادخ 

هیلع  ) رمش
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هک البرک  ریلد  عاجش و  يوناب  لیاضف  زا  رگید  تلیـضف  کی  مه  نیا  .درک و  رظنفرـص  ترـضح  نآ  نتـشک  زا  دید  نانچ  هک  هنعللا )
(17) .دومن تظفاحم  ار  دوخ  نامز  ماما  ناج  زا  هلیسونیدب 

، دـندز شتآ  ار  اـه  همیخ  نآ  دـنتخیر و  نوریب  اـه  همیخ  زا  ار  ناـنز  اروشاـع  رـصع  هک  هدـش  تیاور  ملـسم  نب  دـیمح  زا  نـینچمه 
ای تفگ : یم  نیگمغ  یلد  نیزح و  یتوـص  اـب  شردارب  هیثرم  رد  هـک  تلاـح  ناـمه  رد  ار  نینمؤـملاریما  رتـخد  مـنک  یمن  شوـمارف 

یلع یلا  یفطصملا و  دمحم  یلا  یکتشملا و  هّللا  یلا  ایابس  کتانب  و  ءامدلاب ، لمرم  نیسح  اذه  ءامسلا  هکئالم  کیلع  یلص  ادمحم 
يا ایانبلا ((  دالوا  لیتق  ابـصلا ، هیلع  یفـست  ءارعلاب  نیـسح  اذه  ادـمحم  ای  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  یلا  لوتبلا و  همطاف  یلا  یـضترملا و 

، هتشگ ریسا  تنارتخد  هتشگ و  ادج  مه  زا  شندب  ياضعا  هتشغآ و  نوخ  هب  هک  تسا  نیسح  نیا  وت  رب  نامسآ  هکئالم  مالـس  دمحم 
هک دنتـسه  ربمغیپ  نادـنزرف  نانیا  دـناشفا ، یم  رابغ  درگ و  وا  رکیپ  رب  ابـص  داب  هداتفا و  نیمز  يور  اـجنیا  رد  هک  تسوت  نیـسح  نیا 

(( دنرب یم  ار  نانآ  ناریسا  نوچمه 

هفوک يوس  هب  ارسا  تکرح  مرحم و  مهدزای  زور 

ار شدیهش  نارای  ناناوج و  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  ترضح  سدقم  رس  اروشاع  رصع  دعـس  رـسپ  دنا ، هدرک  لقن  نیخروم  هک  هچنآ 
زا یعمج  دوـخ و  داتـسرف و  هفوـک  هـب  تبوـن  ود  رد  (و  هللا تـنعل  مـهیلع  ( نارگید رمـش و  یحبـصا و  هلیــسوب  هدرک و  ادـج  ندـب  زا 

هیلع ماما  نارهاوخ  ناکدوک و  دوخ  ناگتشک  نفد  زا  سپ  هک  دوب  رهظ  کیدزن  رگید  زور  دنام و  البرک  رد  ار  بش  نآ  شنایرکشل 
ياه لمحم  زاهج و  یب  نارتش  رب  راوس  هتشادرب و  ار  رگید  هدنامزاب  نانز  مالسلا و 
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هایس لوپ  هکس  دنچ  هداد  تیناسنا  فرش و  یتح  دوخ  زیچ  همه  هک  وخدنت  لدگنس و  مدرم  نآ  راتفر  زرط  شرف و  یب  شوپور و  یب 
رانک زا  تکرح و  هفوک  تمـس  هب  موصعم  هانگ و  یب  ناکدوک  نآ  اـب  دـندوب ، هداد  تسد  زا  داـیز  رـسپ  یلاـخ  وت  ياـه  هدـعو  اـی  و 
دمآ دیدپ  یشارخلد  ياه  هنحص  هچ  دنتشاد و  یلاح  هچ  تشذگ و  اهنآ  هب  هچ  دناد  یم  ادخ  طقف  دنداد  روبع  دوخ  زیزع  ناگتـشک 

هب هجوت  اب  دیناسر  هفوک  هب  بش  ات  داد  تکرح  هفوک  هب  ار  تیب  لها  هک  مهدزای  زور  دنتـسیرگ ، نانآ  لاح  هب  نمـشد  تسود و  هک 
ردپ و ناکدوک  هدیدغاد  نانز  ناگدز و  تبیصم  نآ  رس  رب  هک  دیمهف  ناوت  یم  تسا  رتمولیک  دودح 80  هفوک  ات  البرک  نایم  هلصاف 

.تسا هتـشذگ  هچ  ...یباوخ  یب  یگنـشت و  یگنـسرگ و  لاح  اب  مه  نآ  زاهج  نودب  وردنت و  ياهبکرم  يور  رب  هداد  تسد  زا  ردارب 
دـننکن و يراز  هیرگ و  اهنآ  هک  دنـشاب  ناکدوک  نانز و  بقارم  ات  دوب  هتـشامگ  ار  ینارومأم  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هکنآ  صوصخب 

تشپ رد  ار  ربمغیپ  نادناخ  دوب  مرحم  مهدزاود  بش  دننک ، راتفر  تنوشخ  لامک  اب  دننزب و  ار  اهنآ  دش  دنلب  هیرگ  هب  ناشیادص  رگا 
ناکدوک نیا  يارب  بش  نآ  رد  هک  دوب  یـسک  ایآ  الاح  دـندرک  رهـش  دراو  زور  نآ  يادرف  حبـص  دـندروآ و  دورف  یناـبایب  رد  هفوک 

ایآ و  دنداد ؟ اهنآ  هب  ییاذغ  بآ و  ایآ  دـنک و  ظفح  امرـس  زا  ار  اهنآ  هک  دنتـشاد  یبترم  هماج  ای  دـنزب  يا  همیخ  هانگ  یب  موصعم و 
!؟ دناد یم  ادخ  تفر ...؟ اهنآ  مشچ  هب  باوخ 

ار زابرس  رازه  راهچ  لرتنک و  ار  هفوک  رهش  حبص  ادرف 
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نادناخ تابقارم  نیا  نایم  رد  .دندرامگ  حلسم  نزرب  يوک و  ره  رـس  رد  رگید  تادیدهت  یلامتحا و  تارطخ  زا  يریگولج  تهج  هب 
تروصب ار  تیب  لها  دنتفرگ و  اهنآ  يولج  هدرک و  هزین  رد  زین  ار  ادهش  ياهرـس  دندرک و  رهـش  دراو  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 

هتشامگ حلسم  نازابرس  ار  فارطا  هدرک و  راوس  زاهج  شوپور و  یب  ياهلمحم  نارتش و  رب  راوس  اهرس  لابندب  گنز  مور و  زا  ریـسا 
نیا ناراکتیانج  ناگدرکرـس و  زج  هب  هفوک  مدرم  .دـنداد  روبع  دوب  هرامالاراد  یتموکح  رـصق  ات  هک  يریـسم  رازاـب و  هچوک و  زا  و 

زا ینز  ور  نیا  زا  دـنیآ ؟ یم  اجک  زا  دـننایک و  نانیا  دنتـسناد  یمن  رتشیب  دـندوب و  علطم  ارجام  زا  هک  دارفا  یخیرات  كانلوه  تیانج 
يراید رهش و  هچ  زا  ناریسا و  مادک  زا  امـش  نتنَا ؟» يراسالا  ّيَا  نم   » دیـسرپ نآ  زا  دروآ و  ریزب  هناخ  ماب  زا  ار  دوخ  رـس  هفوک  لها 

يرادقم دمآ و  ریز  هب  هناخ  ماب  زا  دید  نانچ  هک  نز  نآ  و  میربمغیپ ! نادناخ  زا  ناریسا  ام  دّمحم » لآ  يراُسا  نحن  : » دنتفگ دیتسه ؟
زا امرخ  نان و  يا  هدـع  یتح  دـندیناشوپ و  ار  دوخ  نآ  هلیـسو  هب  اهنآ  داد و  ناشیا  هب  هدروآ  اهنآ  دزن  هب  درک و  هیهت  ساـبل  هماـج و 

.تفرگ یم  ار  اهامرخ  نان و  موثلک  ما  هک  دنداد  یم  ارسا  ناکدوک  تسد  هب  يزوسلد  محرت و  يور 

هدـناسر و دـندرب  یم  هرامالاراد  يوس  هب  ار  نانآ  هک  يریـسم  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  ناـنک  هیرگ  مدرم  دـیچیپ و  رهـش  رد  ییوهاـیه 
نایم نیا  رد  .دندید  یم  کیدزن  زا  دنتشادن  ار  نآ  ندید  رواب  هک  يراب  تقر  رظانم  نآ  و  دندش ، اشامت  لوغشم 
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شردارب راگدای  فرط  کی  زا  دـنک  یم  هدـهاشم  ار  راب  تقر  رظانم  نآ  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد 
ریجنز لغ و  رد  هدش  ریگتسد  ریـسا  کی  تروصب  هنهرب  رتش  رب  راوس  هتـسب و  تسد  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع 

رفـس نیا  هب  ار  بنیز  وا ، هب  هقـالع  قشع و  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوـخ  بوـبحم  ردارب  رـس  رگید  يوـس  زا  دـنک ! یم  هدـهاشم 
یم هدروآرد  ار  اهنآ  مالـسا  زا  جراخ  ناریـسا  تروصب  هک  رگید  نانز  ناگداز و  ردارب  نارهاوخ و  درگن و  یم  هزین  زارف  رب  هدناشک 

نازابرـس و نیا  زا  کتک  همه  نآ  هدـید و  بعت  جـنر و  یگنـشت و  یگنـسرگ و  همه  نآ  هک  ار  یموصعم  هانپ و  یب  ناکدوک  دـنیب ،
.دنک یم  هاگن  هدیرپ  ياهگنر  اب  ار  هدروخ  مرش  یب  مدرم 

هدروخ بیرف  ندرک  رادیب  تلاسر  دتفا ، یم  دوخ  یخیرات  تلاسر  دایب  نکشرمک  ياهتبیصم  شارخلد و  رظانم  نیا  همه  ربارب  رد  اما 
...و هیواعم  نب  دیزی  یتوغاط  رابج و  هاگتسد  ياهتیانج  ملاظم و  نایب  و 

هفوک رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  نیشتآ  هبطخ 

.َنیلَسْرُْملا ِدِّیَس  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُهولَّصلاَو  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَحلا 

اَهلْزَغ ْتَضَقَن  یتَّلا  ُلَثَم  ْمُُکلَثَم  امَّنِإ  ُهَّنَّرلا ! ِتَأَدَه  ُهَْربَعلا َو ال  تَنَکَـس  الَف  نوُْکبَتَأ !؟ ِلْذَْخلا ! ِْلتَْخلا َو  َلْهأ  ای  ِهَفوُْکلا ! َلْهَأ  ای  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
ُزجَح ِهَمَأـْلا و  ُقَلَم  ِفنَّشلا و  ردّـصلا  ءاد  فَنَّصلا و  ُفَلَّصلا و  مُکیف  ّنإ  ـالَأ َو  ْمُکَْنَیب ! ًـالَخَد  ْمُکَناـْمیَأ  َنوُذِـخَّتَت  ًاـثاْکنَأ  ٍهَّوـُق  ِدـَْعب  نِم 

اهِراِعب َو ُْمْتبَهَذ  ْدَقَف  ًالِیلَق ، اوُکَحْـضا  ًارِیثَک َو  اوُْکباَف  هّللاَو  يإ  َنوُرِزَت ! اَم  َءاس  الأ  ٍهَدوُْحلَم ! یلَع  ٍهَّضِفَک  ْوأ  ٍهَْنمِد  یلَع  یَعْرَمَک  ءادـعَألا 
ْمُِکتَّجَحَم ِرانَم  ْمُِکتَّجُح َو  رادَم  َِهلاسِّرلا َو  ِنِدْعَم  ِهَُّوبُّنلا َو  ِمتاخ  ِلیلَس  َْلتَق  َنوُضَحْرَت  یَّنأ  َو  ًاَدبَأ ، ٍلْسَِغب  اهوُضَحْرَت  ْنَلَف  اهِرانَش ،

س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


.نُوِدلاخ ُْمْتنأ  ِباذَْعلا  ِیف  ْمُْکیَلَع َو  ِهّللا  َطَخَـس  ّنا  ْمُکُـسُْفنأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  اَم  َءاس  الأ  هَفوُْکلا ! َلْهأ  ای  ْمُکَْلیَو  ِهَّنَْجلا !؟ ِلْهأ  ِبابَـش  ِدِّیَس 
ُداـکَت ًاّدإ  ًاْئیَـش  ُْمْتئِج  ْدََـقل  ُْمتْزَْربأ !؟ َُهل  ٍهَمیِرَک  َّيأ  ُْمتْکَفَـس َو  َُهل  ٍمَد  َّيأ  ُْمْتیَرَف َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهـّللا  ِلوُـسَِرل  ٍدـِبَک  َّيأ  َنوُرْدَـتأ 
ُءامَّسلا ِتَرَْطمأ  ْنَأ  ُْمْتبِجَعَفَأ  ِضرَالا ! عالِط  َءاهْرَـش  َءاقرَخ  اِهب  ُْمْتیَتَأ  ْدََـقل  ًاّدَـه َو  ُلابِْجلا  ُّرِخَت  ُضْرَاـْلا َو  ُّقَْشنَت  ُْهنِم َو  َنْرَّطَفَتَی  ُتاومَّسلا 

ّیبَر َو َّنِا  اّلَک  راثلا ! ُتوَف  هیَلَع  ُفاُخی  راِدبلا َو ال  ُهُزِفْحَی  الَف  لَهَْملا ، ُمُکَنَّفِخَتْـسَی  اَلَف  َنوُرَْـصُنت ! ُْمْتنَأ ال  يَزْخَأ َو  ِهَرِخْالا  ُباذَعَلَف  ًامَد !؟
! ٍداصْرِْملِاَبل مُُکبَر 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هبیبح  ّمُا  ناتساد 

هرّدـخم ایلع  نآ  .دراذـگ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  یب  یب  دزن  رد  دروآ و  ماـعط  زا  یقبط  ینز  زور  کـی  میناوخ : یم  بئاـصملا  رحب  رد 
هکلب تسین ، هقدـص  مسق  ادـخ  هب  ریـسا ، نز  يا  درک  ضرع  تسا ؟ مارح  ام  رب  هقدـص  یناد  یمن  رگم  تسا ، یماـعط  هچ  نیا  دومرف 

؟ تسیچ رذن  دـهع و  نیا  دومرف  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  .مرب  یم  ریـسا  بیرغ و  ره  يارب  تسا و  مزال  نم  رب  هک  تسا  يرذـن 
هجلاعم زا  ابطا  هک  مدش  راچد  یضرم  هب  اجنآ  رد  مدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنیدم  رد  یکدوک  ماّیا  رد  نم  درک  ضرع 

دندرب و مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يافـشلاراد  هب  ارم  افـشتسا  يارب  دندوب  تیب  لها  ناتـسود  زا  مردام  ردپ و  نوچ  .دندمآ  زجاع  نآ 
هیلع نینمؤملاریما  .دش  رادومن  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  لاح  نآ  رد  .دندومن  افـش  بلط  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ارذع  لوتب  زا 

رس رب  تسد  سپ  هاوخب ! ار  رتخد  نیا  يافش  دنوادخ  زا  راذگب و  رتخد  نیا  رس  رب  تسد  دنزرف ، يا  دومرف : مالسلا 
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لیل و شدرگ  نآ ، زا  سپ  .متفاین  دوخ  رد  یـضرم  نونکات  نیـسح  میالوم  تکرب  زا  متفای و  افـش  لاح  نامه  رد  نم  تشاذگ و  نم 
ریـسا و هاگ  ره  هک  مدومن  رذـن  مدرک و  مزال  دوخ  رب  اذـل  .تخاس  مورحم  دوخ  ناـیلاوم  تاـقالم  زا  دـنکفا و  راـید  نیا  هب  ارم  راـهن 

هبترم کی  هک  دـشاب  منک ، ناسحا  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میاقآ  یتمالـس  يارب  دوش  یم  نکمم  ارم  هک  نادـنچ  منیبب  ار  یبیرغ 
اهیلع بنیز  هرّدخم  ایلع  دیناسر  اج  نیدـب  ار  نخـس  نوچ  نز  نآ  .منک  ترایز  ار  ناشیا  لامج  موشب و  لیان  ناشیا  ترایز  هب  رگید 

نوریب راظتنا  تلاح  زا  دیسر و  ماجنا  هب  تراک  مامت و  ترذن  هک  نادب  ردق  نیمه  هّللا  َهَمَا  ای  دومرف  دیشکرب و  لد  زا  هحیـص  مالـسلا 
هیلع نیـسح  رـس  مه  نیا  دنتـسه و  نیبم  دـنوادخ  لوسر  تیب  لـها  ناریـسا ، نیا  ما و  نینمؤملا  ریما  رتـخد  بنیز  نم  اـنامه  .يدـمآ 
دوخ زا  یتدم  دروآرب و  هلان  دایرف  زوسناج ، مالک  نیا  ندینـش  زا  هحلاص  نز  نآ  .تسا  بوصنم  دـیزی  هناخ  رد  رب  هک  تسا  مالـسلا 

و هاماما ، او  هادّیساو ، هلان  دیشورخ و  دیـسوب و  یمه  تخادنا و  ناشیا  ياپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  دمآ  شوه  هب  نوچ  .دش  دوخیب 
زا دوخ  رمع  هیقب  رد  سپس  .تسا  هدش  رادومن  البرک  هعقاو  یتفگ  هک  دروآرب  بوشآ  روش و  نانچ  دیناسر و  راّود  دبنگ  هب  هابیرغاو 

.تسویپ قح  راوج  هب  ات  دیدرگن  تکاس  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  رب  هیرگ  هلان و 

ماش ات  هفوک  هار  لزانم  رکذ 

رازآ و هجنکش و  هعماج و  لُغ  رد  رهش  هب  رهش  راید و  هب  راید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیبلها 
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: زا تسترابع  بیترت  هب  لزانم  نیا  دنتفرگ  رارق  نانمشد  رازآ  ءازهتسا و  تتامش و 

هامُح 11- لتاقم 10 - ینب  رـصق  کبلعب 9 - صمح 8 - روبیس 7 - نیرسنق 6 - تاوعد 5 - ناّرُح 4 - لصوم 3 - تیرکت 2 - - 1
(20) .بهار رید  سیسق 15 - رید  نالقسع 14 - نیبیصن 13 - بَلَح 12 -

ماش هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو 

ما ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دندرک  ماش  دراو  يرمق  يرجه  لاس 61  رفص  هام  لوا  زور  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ناریـسا 
ییاه هزاورد  زا  دـیرب  یم  رهـش  نیا  هب  ار  ام  هک  نونکا  دومرف : دـش و  کیدزن  دوب  نانابهگن  سیئر  هک  رمـش  هب  مالـسلا  اهیلع  موثلک 

.دشاب رتمک  رگاشامت  هک  دینک  دراو 

دنزادرپب و رـس  ياشامت  هب  نارگاشامت  ات  دننک  رود  ام  زا  دنربب و  نوریب  اه  هواجک  نایم  زا  ار  اهرـس  وگب ، اهرومأم  نیا  هب  هکنیا  مود 
روبع اه  هواجک  نایم  رد  ار  اهرـس  داد  روتـسد  داد و  ماجنا  ار  نآ  سکع  تشاد  هک  يدانع  زا  رمـش  یلو  دـندرگ  رود  ام  ياشامت  زا 

.دنزاس دراو  دنک  یم  دمآ  تفر و  نآ  رد  رتشیب  تیعمج  هک  بَلَح  هزاورد  نامه  زا  دنهد و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  تالاح  دیزی و  سلجم  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندرک  دراو 

رگا دیزی  يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دندرک  دیزی  سلجم  دراو  دندوب  هتـسب  ینامـسیر  هب  هک  یلاح  رد  ار  تیب  لها  ناریـسا 
. »؟ درک دهاوخ  هچ  وت  نامگ  هب  دنیبب  لاح  نیا  رد  ار  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دندیرب ار  نامسیر  نآ  داد  روتسد  دیزی 

هراپ ار  دوخ  نابیرگ  تبیـصم  تدش  زا  درب و  تسد  دـید ، دـیزی  ولج  رد  ار  ردارب  هدـیرب  رـس  هک  یتقو  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز 
تنب نبای  ءاـسن  هدیـس  ارهزلا  همطاـف  نباـی  ینم  هکم و  نباـی  هللا  لوسر  بیبح  اـی  هانیَـسُح  اـی  دز : داـیرف  زوسرگج  يادـص  اـب  درک و 

! یفطصملا

تکرح هب  عورـش  سدـقم  رـس  ياهبل  هاگ  نآ  دـنداتفا  هیرگ  هب  سلجم  لها  همه  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  راـبمغ  هاـکناج و  ِهآ  زا 
نوچ لدگنس  دیزی  نوبلقنی » بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  نوملعیس  و  : » دومن توالت  ار  ( 22) نآرق تایآ  نیا  هدرک و 
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تسد رد  هک  ار  نارزیخ  بوچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تناها  لباقم  رد  دزاس  هبتـشم  راضح  رب  ار  وا  تساوخ  دوش و  یم  اوسر  دید 
.دز مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادند  بل و  رب  تشاد 

هیلع نیـسح  ماما  نادند  بل و  رب  دـیزی  دـندید  دـندرک و  هاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ود  هنیکـس  همطاف و  یتقو  نیب  نیا  رد 
هیرگ هب  هیواـعم  نارتـخد  دـیزی و  ياـهنز  اـهنآ  هیرگ  زا  هک  يروط  هب  دـندرک ، دـنلب  هیرگ  يادـص  دـنز ، یم  نارزیخ  بوچ  مالـسلا 

، ناج هّمع  دنتفگ : دندرب و  هانپ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دوخ  هّمع  هب  دنروایب  بات  دنتـسناوتن  هتخوسلد  رهاوخ  ود  نیا  ماجنارـس  دنداتفا ،
.دنز یم  ار  نامردپ  نیشیپ  ياهنادند  دوخ  یتسدبوچ  اب  دیزی 

ییاه هرهچ  زا  تروص  رس و  نیا  ددرگ ، لش  تتـسد  ینز  یم  بوچ  ایآ  تفگ : نینچ  لاح  نابز  هب  تساخرب و  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
(23) .تسا هدرک  هدجس  ادخ  يارب  ینالوط  ياهلاس  هک  تسا 

دیزی سلجم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ 

نأش زا  مد  تفگ و  هوای  تساوخ  هچنآ  زیمآرفک  راعشا  اب  درک و  رایسب  ياه  یخاتـسگ  ماع  ءالم  رد  دوخ  سلجم  رد  دیزی  هک  یتقو 
شدوجو هایـس  کشم  زا  شرورغ  ياهداب  ددرگ و  بوکرـس  نیـشتآ  لدتـسم و  ینارنخـس  کی  اـب  هک  دوب  مزـال  دز ، دوخ  يزوریپ 

، ددرگ صخـشم  اهنآ  فده  نادیهـش و  مایپ  دنوش و  هدیـشک  تیادـه  هار  هب  یهارمگ  زا  دـنوش و  هاگآ  مدرم  ًانمـض  هدـش و  یلاخ 
ار دوخ  هبطخ  تساخرب و  هک  دوب  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  یب  یب  ارهز  همطاف  ناـنمؤمریما و  هدرورپ  تسد  نادـیم  نیا  ناـمرهق 

: درک زاغآ  نینچ 

: دومرف تساوخ و  ياپ  هب  مالسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  رتخد  بلاط و  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز ، تقو  نیا 

یَّلَص َو  نیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 
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.نیلَسْرُْملا ِدِّیَس  ِهّللا  ِلوُسَر  يِّدَج  یلَع  ُهَّللا 

.نؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناک  ِهّللا َو  ِتایِاب  اُوبَّذَک  ْنَأ  يَأوُّسلا  اوُءآَسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاع  َناک  َُّمث  ُلوُقَی : َِکلذَک  ُهَناْحبُس  ُهّللا  َقَدَص 

ٍراطَق یف  ًاقْوَس  َْکَیلِإ  ُقاُسن  ٍراسإ  یف  ََکل  انْحَبْصَأَف  ِءامَّسلا  َقافآ  اْنیَلَع  َْتقَّیَض  ِضْرَْألا َو  َراَْطقَأ  اْنیَلَع  َتْذَخَأ  َنیِح  ُدیزَی - ! ای  َْتنَنَظَأ - 
َتْخَمَـشَف َكِرْدَـق !؟ َِهلالَج  َكِرَطَخ َو  ِمَظِِعل  َِکلذ  َّنَأ  ًاـناِنْتما َو  ًهَمارَک َو  ُْهنِم  َکـْیَلَع  ًاـناوَه َو  ِهّللا  َنِم  اـِنب  َّنَأ  ٍرادـِْتقا  وُذ  اـْنیَلَع  َْتنَأ  َو 

َْکیََدل َرُومُْألا  ًهَقِـسْوَتْسُم َو  ََکل  اْینُّدلا  َْتیَأَر  َنیِح  ًاحَرَم  َْکیَوَرْذِم  ُضُْقنَت  ًاحَرَف َو  َْکیَرَدْـصَأ  ُبِرْـضَت  َکِفْطِع  یف  َتْرَظَن  َکِْفنَِأب َو 
! اُنناْطلُس ََکل  َُصلَخ  انُْکُلم َو  ََکل  یفَص  َنیِح  ًهَقِسَّتُم َو 

ًاْمثِإ َو اوُداَدْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َال  َو  ِهّللا : َلْوَق  َتیـسَنَأ  ًالْهَج ! ْشِطَت  ال  ًالْهَم ! ًالْهَمَف 
ْدَق ایابَـس !؟ مالـسلا  هیلع  ِهّللا  ِلوُسَر  َتاَنب  َُکقْوَس  َکَئامِإ َو  َكِِرئارَح ِو  َكُریِدْـخَت  ِءاـقَلُّطلا  َْنبا  اَـی  ِلْدَْـعلا  َنِمَأ  ٌنیِهَم !؟ ٌباَذَـع  ْمَُهل 

َو ِلِهانَْملا ، ِلْهَِأل  نزّربتی  َو  ِِلقانَْملا ، ُلْهَأ  َّنُُهفِرْـشَتْسَی  ٍدََلب َو  َیلِإ  ٍدََـلب  ْنِم  ُءاَدـْعَألا  َّنِِهب  اوُدْـحَی  َّنُهَهوُجُو  َْتیَدـْبَأ  َّنُهَرُوتُـس َو  َتْکَتَه 
َال ٌِّیلَو َو  َّنِِهلاَجِر  ْنِم  ِّنُهَعَم  َْسَیل  َو  ُعِیفَّرلا ، ُِّینَّدلا َو  ُعیِـضَْولا َو  ُفیِرَّشلا َو  ُدیِهَّشلا َو  ُِبئاَْغلا َو  ُدـیِعَْبلا َو  ُبیِرَْقلا َو  َّنُهَهوُجُو  ُحَّفَـصَتَی 

َْکنِم َو َوْرَغ  َال  َو  ِهّللا ! ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاَج  اِمل  ًاْعفَد  هلآو َو  هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَِرل  اًدوُحُج  ِهَّللا َو  یَلَع  َْکنِم  اُوتُع  ٌمیِمَح ، َّنِِهتامُح  ْنِم 
َعَمَج ِءاِیبنَْألا َو  ِدِّیَِـسل  َبْرَْحلا  َبَصَن  ِءادَعُّسلا َو  ِءامِدـِب  ُهُمَْحل  َتَبَن  ِءادَـهُّشلا َو  َدابْکَأ  ُهُوف  َظََفل  نَّمِم  یَجَتُْری  یَّنَأ  َو  َِکْلِعف ، ْنِم  َبَجَع  َال 

ِلوُسَر ِهْجَو  یف  َفُویُّسلا  َّزَه  َبارِْحلا َو  َرَهَش  َبازْحَألا َو 
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الأ ًانایْغُط !؟ ًاْرفُک َو  ِبَّرلا  یَلَع  ْمُهاتْعَأ  ًاناوْدُع َو  َُهل  ْمُهُرَهْظَأ  ًالوُسَر َو  َُهل  ْمُهُرَْکنَأ  ًادوُحُج َو  ِهِّلل  ِبَرَْعلا  ُّدَشَأ  هلآو !؟ هیلع  هللا  یلص  ِهّللا 
ًانآنَش ًافنَش َو  اْنَیلِإ  ُهُرَظَن  َناک  ْنَم  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنِـضُْغب  یف  ُأِطبَتْـسَی  اَلَف  .ٍرَْدب  ِمْوَی  یَْلتَِقل  ِرْدَّصلا  ِیف  ُرِجْرَُجی  ُّبَض  ِْرفُْکلا َو  ِلالِخ  ُهَجِیتَن  اهَّنِإ 

.ٍمِظْعَتْسُم َال  ٍبِّوَحَتُم َو  ُْریَغ  ِِهتَّیِّرَذ  ِْیبَس  ِهَِدلَو َو  ِْلتَِقب  ًاحَرَف  ُلوُقَی  َوُهَف  ِِهناِسِلب  َِکلذ  ُحُصْفَی  ِِهلوُسَِرب َو  ُهَْرفُک  ُرِهُْظی  ًاناغضَأ  ًانَحِإ َو  َو 

ًاحَرس اوُّلَهَتْساَو  اوُّلَهََأل 

ْلَشَت ُدیِزَی ال  ای  اُولاَقل  َو 

! ِهِهْجَِوب ُرورُّسلا  َعَمَْتلا  ِدَق  ِِهتَرَصْخِِمب  اَُهتُْکنَی  ِهّللا ، ِلوُسَر  َلَّبَقُم  َناک  مالسلا َو  هیلع  هّللاِْدبَع  ِیبَأ  ایانَث  یلَع  ًایِحَْتنُم 

َو ِِبلَّطُْملاِْدبَع ، ِلا  ِسْمَش  ِبَرَْعلا َو  ِبوُسْعَی  ِْنباَو  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِبابَش  ِدِّیِـس  َمَد  َِکتَقارِِإب  َهَفاَّشلا  َْتلَـصْأَتْسا  َهَحْرُْقلا َو  َتْأَکَن  ْدََقل  يِرْمَعل 
اکیِـشَو َكوُدِهَـش َو  َْول  ْمُهَْتیَدان  ْدََـقل  يِرْمََعل  َِکئادـِِنب َو  َتْخَرَـص  َُّمث  َِکفالْـسأ ، ْنِم  ِهَرَفَْکلا  َیلِإ  ِهِمَدـِب  َْتبَّرَقَت  َکِخایْـشَِأب َو  َْتفَتَه 

َْمل َكَابَأ  َْکلِمْحَت َو  َْمل  َکَّمُأ  َْتبَبْحَأ  ْتَّذَـج َو  اهِقَفِْرم َو  نَع  َکـِب  ْتَّلَـش  َتْمَعَز  اَـمَک  َکـُنیمَی  ُّدَوََتل  َكوُدَهْـشَی َو  َْنل  ْمُهُدَهْـشَت َو 
.ِهّللا ُلوُسَر  َکُمِصاُخی  ِهّللا َو  ِطَخَس  یلِإ  ُریِصَت  َنیِح  َكِْدلَی 

! اَنلوُدُس اّنَع  َکَتَه  انَتامُح َو  َلَتَق  انَمامِذ َو  َضَقَن  انَئامِد َو  َکَفَس  ْنَم  یلَع  َکَبَضَغ  ُْللْحا  انَمَلَظ َو  ْنَّمِم  ْمِقَْتنا  انِّقَِحب َو  ْذُخ  َّمُهَّللا 

ِِهتَّیِّرُذ َو ْنِم  ُْتلَّمَحَت  اـِمب  ِهّللا  ِلوُـسَر  یلَع  ُدِرَتَـس  َو  َکَـمَْحل ! اـّلإ  َتْرَزَج  اـم  َكَدـْلِج َو  اَّلِإ  َْتیَرَف  اـم  َتـْلَعَف َو  یتَّلا  َکَـتَْلعَف  َتـْلَعَف  َو 
ْمِهِّقَِحب ْمَُهل  ُذُخْأَی  ْمِهِِملاظ َو  ْنِم  ُمِقَْتنَی  ْمُهثعَش َو  ُّملی  ْمُهلْمَش َو  ِِهب  ُعَمْجَی  ُْثیَح  ِِهتَمُْحل  ِِهتَْرتِع َو  ِءامِد  ْنِم  َتْکَفَس  ِِهتَمْرُح َو  ْنِم  َتْکَهَْتنا 

ِیف اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َال  ِِهْلتَِقب َو  ُحَرَْفلا  َکَنَّزِفَتْسَی  اَلَف  ْمِِهئادْعَأ  ْنِم 
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.ِِهلْضَف ْنِم  ُهّللا  ُمُهاتا  اَِمب  َنیِحِِرف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس 

ِباقِر ْنِم  َکَنَّکَم  َكَأََّوب َو  ْنِم  ُمَْلعَیَـس  ًاریهَظ َو  َلیئَْربَِجب  ًامیِـصَخ َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَِرب  ًامِکاح َو  ًاّیلَو َو  ِهّللِاب  َُکبْـسَح  َو 
.ًالِیبَس ُّلَضَأ  ًاناکَم َو  ٌّرَش  ْمُکُّیَأ  ًالََدب َو  َنیِملاّظِلل  َْسِئب  ْنَأ  َنیِملْسُْملا 

يَْربَـع َو ِِهب  َنیِملْـسُْملا  َنویُع  َتْکَرَت  نَأ  َدـَْعب  َکـیف  ِباـطِْخلا  ِعاـِجْتنِال  ًاـمُّهَوَت  کَـعیِْرقَت  یِماَظِْعتْـسا  اـَل  َكَرْدَـق َو  يِراَغِْـصتْسا  اَـم  َو 
ُناْطیَّشلا ِهِیف  َشَّشَع  ْدَق  ِلوُسَّرلا ، ِهَنَْعل  هّللا َو  ِطَخَِسب  ٌهَّوُشْحَم  ٌماسْجأ  ٌهَیِغاط َو  ٌسوُُفن  ٌهَیِـساق َو  ٌبُوُلق  َْکِلتَف  يَّرَح ، ِهِرْکِذ  َْدنِع  ْمُهَروُدُص 

.َضَهَن َجَرَد َو  ام  َُکْلثِم  َكانُه  نِم  َو  َخَّرَف ، َو 

ْنِم ْمُهُّفُکَأ  ُفِْطنَت  ِهَرَجَْفلا  ِهَرَهَْعلا  ِلْسَن  ِهَثِیبَْخلا َو  ِءاقَلُّطلا  يِْدیَِأب  ِءایصوَْألا  ِلیلَـس  ِءایبنَْألا َو  ِطابْـسَأ  ِءایِْقتَْألا َو  ِْلتَِقل  ِبَجَْعلا  ُّلُک  ُبَجَْعلاَف 
! ُلِعارَْفلا اَهُرِّفَُعت  ُلِساوَْعلا َو  اُهباْتنَت  ِهَیِحاّضلا  ِبویُْجلا  یَلَع  هَیِکاّزلا  ثَثُجلل  َو  انِموُُحل ، ْنِم  ْمُهُهاْوفَأ  ُبَّلَحَتَت  اِنئامِد َو 

ُلَّوَعُْملا َو یکَتْـشُْملا َو  ِهّللا  َیلِإ  َو  ِدِیبَْعِلل ؛ ٍماّلَِظب  ُهّللا  اَم  َكاَدَی َو  ْتَمَّدَق  اَم  اَّلِإ  ُدِجَت  َنیِح ال  ًامَْرغَم  ًاکیـشَو  انُذِخَّتََتل  ًامَنْغَم  اُنتْذَـخَّتا  ِِنئَلَف 
انَدَمَأ َو ال ُكِرُْدت  ال  ِباِجْتنِْالا ، ِهَُّوبُّنلا َو  ِباتِْکلا َو  ِیْحَْولِاب َو  انَفَّرَـش  يِذَّلاَوَف  َكَدْهُج ! ْدَهْجا  َكَدـْیَک َو  ْدِـک  َُّمث  لؤْملا ؛ ُأَْجلَْملا َو  ِْهَیِلا 

يِداُنی َمْوَی  ٌدَدـَب ، ّالِإ  َکُعْمَج  َو  ٌدَدَـع ، ّالِإ  َکُماّیَأ  َو  ٌدَـنَف ، ّالِإ  َُکیَأَر  ْلَه  َو  اهُراع ! َْکنَع  ُضَحُْری  اـنَرْکِذ َو ال  اوُحْمَت  ـال  اـنَتَیاغ َو  ُُغْلبَت 
!؟ يِداعلا َِملاّظلا  ُهّللا  َنََعل  َالَأ  يِدانُْملا :

َْمل َو  ِهَرِفْغَْملا ، ِناوضِّرلا َو  ِهَمْحَّرلا َو  ِهَْفأَّرلا َو  َیلِإ  ْمُهَلَقَن  ِهَدارِْإلا َو  ِغُوُلِبب  ِِهئایِفْـصَِأل  َمَتَخ  ِهَداـعَّسلِاب َو  ِِهئاـِیلوَِأل  َمَکَح  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 
َرْجَْألا ُمَُهل  َلمُْکی  نَأ  ُُهلَأْسَن  َو  َكاوِس ، ْمِِهب  یلَْتبا  َال  كْریَغ َو  ْمِِهب  قشی 
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.ٌدودَو ٌمیِحَر  ُهَّنِإ  َِهبانِْإلا ، َلیِمَج  ِهَفالِْخلا َو  َنْسُح  ُُهلَأْسَن  َو  َرْخُّذلا ، َباوَّثلا َو  ُمَُهل  َلِزُْجی  َو 

درک ضوع  ار  ماش  هدولآ  وج  درک و  بآ  رب  شقن  ار  نایدیزی  موش  هشقن  همه  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  یب  یب  هیاپ  دنلب  نیشتآ و  هبطخ 
(24) .درک یم  تنعل  ار  وا  هداهن و  دایز  نبا  ندرگ  رب  ار  ناهانگ  همه  درک و  ینامیشپ  راهظا  دیزی  هک  يروطب 

اروشاع رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح 

هیقر نامه  يوق  لامتحا  هب  هک   ) يا هلاس  هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  اهیلع  هنیکس  ترضح  تسا : هدمآ  تایاور  یضعب  رد 
« . دوش هتشک  دورب  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب  : » تفگ دشاب ) مالسلا  اهیلع 

ربص .موش  یمن  تعنام  اباب ! : » دز ادص  مالسلا  اهیلع  هیقر  ردقنآ  تخیر و  کشا  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ادن هنادزان  نآ  ماگنه  نیا  رد  .دیـسوب  ار  شا  هدیکـشخ  ياهبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  منیبب .» ارت  ات  نک 

: هک دادرد 

وا هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنـشت  تّدش  ما ، هنـشت  رایـسب  اباب  ینَقَرْحَأ  ْدَق  َأمُّظلا  َّنإَف  ْشَطَْعلَا ، ْشَطَْعلَا 
هیقر مه  زاب  دورب ، نادـیم  يوس  هب  ات  تساخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  مروایب .» بآ  وت  يارب  اـت  نیـشنب  همیخ  راـنک   » دومرف

؟ اّنَع یضْمَت  َْنیَا  ََهبآ  ای  تفگ : هیرگ  اب  تفرگ و  ار  ردپ  نماد  مالسلا  اهیلع 

یلد اب  سپـس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راب  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  يا ؟ هدیرب  ام  زا  ارچ  يور ؟ یم  اجک  ناج  اباب 
.دش ادج  وا  زا  نوخ  ُرپ 

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید  نیرخآ 

شارخلد هنحص  نیرخآ  یلو  دوب ، زوسناج  رایسب  يا  هنحص  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عادو 
: میناوخ یم  ًالیذ  هک  دوب  هلاس  هس  يرتخد  اب  ناشیا  عادو  زوسرگج ، و 

زا سپ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مدـید  .مدوب  هداتـسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دـیوگ : یم  دوب ، نمـشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ، نب  لاله 
ياهماگ اب  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  .دیآ  یم  نادیم  يوس  هب  دوخ ، تیب  لها  اب  عادو 

ناود ناود  نازرل ،
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: دز ادص  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  هاگنآ  .دیناسر  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لابند  هب 

.ٌناشْطَع ّینإَف  ََّیلإ  ْرُْظنُا  َهبَا ! ای 

.ما هنشت  نم  رگنب ، نم  هب  ناج ، اباب 

هیلع نیـسح  ماما  رادـغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لـثم  ماـک ، هنـشت  یکدوک  ناـبز  زا  زوسرگج  یلو  هاـتوک  نخـس  نیا  ندـینش 
يراج شناگدید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانچنآ  وا  نخس  .دنـشاب  هدیـشاپ  کمن  مالـسلا 

: دومرف رتخد  نآ  هب  رابکشا  یمشچ  اب  .دش 

.تسا نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ؛ یم  باریس  ارت  ادخ  یتسه  هنشت  مناد  یم  مرتخد ، .یلیکَو  ُهَّنإَف  ِکیقْسَی  ُهّللَا 

»؟ تشاد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یتبسن  هچ  دوب و  هک  كرتخد  نیا   » مدیسرپ دیوگ : یم  لاله 

(25) .تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  اهیلع  هیقر  وا  دنداد : خساپ  نم  هب 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

ار مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  كدوک  ًاعومجم 23  اه  همیخ  نورد  رد  دنتخیر ، اه  هیمخ  هب  تراغ  يارب  نانمـشد  هک  اروشاع  رـصع 
.دنتفای

.دنتسه گرم  رطخ  رد  یگنشت  رثا  رب  كدوک ، نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعس  رمع  هب 

تفرگ و ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیـسر  مالـسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  هک  یتقو  .دنهدب  بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعـس  رمع 
میاباب : » دومرف مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  يور ؟ یم  اجک  دیسرپ : نمشد  نایهاپس  زا  یکی  .درک  تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود  ناود 

« . مربب بآ  شیارب  منک و  ادیپ  ار  وا  مهاوخ  یم  .دوب  هنشت 

! دندرک دیهش  هنشت  بل  اب  ار  تردپ  .روخب  تدوخ  ار  بآ  تفگ : وا 

« . مماشآ یمن  بآ  مه  نم  سپ  : » دومرف درک ، یم  هیرگ  هکیلاح  رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح 

شکاپ ناماد  یکدوک 
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تفرگ شتآ  هلعش 

ار ناماد  شوماخ  نکب  يدرم  اب  تفگ 

برع درم  اب  تفگ  دش ، نوچ  شوماخ  شنماد 

ارم ناشطع  ماک  نیا  مرک  زا  باریس  وت  نک 

بآ دروخ  مهاوخن  اتفگ  یلو  ار  وا  داد  بآ 

ارم نازیزع  مدرم  نیا  دنتشک  بل  هنشت 

تیب لها  دندز و  شتآ  ار  اه  همیخ  هک  یعقوم  دیوگ : یم  هللادبع  نب  حلاص  هک ، تسا  هدمآ  يزوج  نبا  بیغلا  حیتافم  باتک  رد  زین 
هب تسیرگ و  یم  همیـسارس  هتفرگ ، شتآ  شا  هماـج  هشوگ  هک  دـمآ  مرظن  هب  کـچوک  يرتـخد  دـنداهن ، رارف  هب  ور  مالـسلا  مهیلع 
هک نیمه  .مناـشن  ورف  ار  شا  هماـج  شتآ  اـت  متخاـت  وا  دزن  هب  .دـمآ  محر  وا  تلاـح  هب  ارم  .تـخیر  یم  کـشا  دـیود و  یم  فارطا 

مدش و هدایپ  بسا  زا  .داتسیا  سرت  اب  راچانب  .مرادن  ترازآ  دصق  رتخد ، يا  متفگ : .دش  رتشیب  شبارطضا  دینش  ارم  بسا  مس  يادص 
کی هدـش ، دوبک  شطع  تدـش  زا  میاـهبل  درم ، يا  دومرف : هبترم  کـی  .مداد  يرادـلد  ار  وا  مدوـمن و  شوماـخ  ار  شا  هماـج  شتآ 
دیـشک یهآ  تفرگ و  ار  بآ  .مداد  وا  هب  بآ  زا  ُرپ  یفرظ  هداد  تسد  نم  هب  مامت  یتّقر  مالک  نیا  ندینـش  زا  .هدب  نم  هب  بآ  هعرج 

نامز سرتم ، متفگ : .تسا  رت  هنـشت  نم  زا  هک  مراد  يرتکچوک  رهاوخ  دومرف : يراد ؟ اجک  مزع  مدیـسرپ : .داهن  هار  هب  ور  هتـسهآ  و 
يا متفگ : هن !؟ ای  دنداد  شبآ  ایآ  دوب ، هنشت  مالسلا  هیلع  نیسح  میاباب  مراد ، یلاؤس  درم ، يا  تفگ : .دیشونب  امش  تشذگ ، بآ  عنم 

« . ِءاملا َنِم  ًَهبْرَش  ینوُقُْسا  : » دومرف یم  رخآ  مد  ات  هّللاو ، هن  رتخد 

.دندادن مه  ار  شباوج  هکلب  دادن  شبآ  ار  وا  یسک  یلو  دیهدب ، نم  هب  بآ  تبرش  کی  دومرف : یم 

ار نخس  نیا  رتخد  نآ  هک  یتقو 
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(26) .تسا هدوب  مالسلا  اهیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  وا  مسا  دنیوگ  یم  ناگرزب  زا  یضعب  و  دیماشاین ، ار  بآ  دینش ، نم  زا 

هنیدم رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  دای  هب 

هب تیلـست  ضرع  يارب  هنیدم  ياهنز  تشگزاب ، هنیدـم  هب  ناهارمه  اب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هک  یماگنه  تسا  هدـش  تیاور 
اهنآ و  درک ، یم  نایب  اهنآ  يارب  ار  ماش  هفوک و  البرک و  زوسناج  ثداوح  یمامت  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  .دندمآ  ناشیا  روضح 

: دومرف داتفا و  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  دای  هب  هکنیا  ات  دنتسیرگ  یم 

، دندینش ار  نخس  نیا  یتقو  اهنز  .درک  دیفس  ار  میوم  مخ و  ار  مرمک  ماش  هبارخ  رد  مالـسلا  اهیلع  هّیقر  ترـضح  تلحر  تبیـصم  اما 
(27) .دنتسیرگ رایسب  مالسلا  اهیلع  هّیقر  ترضح  زادگناج  ياهجنر  دای  هب  زور  نآ  و  دش ، دنلب  هیرگ  هلان و  نویش و  هب  ناشیادص 

مالسلا اهیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  يارجام 

شمان تشاد  یم  تسود  رایسب  ار  ردپ  زین  وا  تشاد و  یم  تسود  رایسب  ار  وا  هک  دنتـشاد  یکچوک  رتخد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
باوخ رد  ار  ردـپ  یبش  درک ، یم  هیرگ  زور  بش و  ردـپ ، قارف  زا  درب و  یم  رـس  هب  ماش  رد  ناریـسا  هارمه  تشاد و  لاـس  و 3  هیقر 
مهیلع تیب  لها  مهاوخ . » یم  ار  ممشچ  رون  دیروایب ، ار  مردپ  : » تفگ درک و  يدیدش  یبات  یب  دش ، رادیب  باوخ  زا  هک  یتقو  دید ،

هیرگ هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همه  هک  تسیرگ  زوس  اب  نانچنآ  تفرگن و  مارآ  دوش  مارآ  اـت  دـنداد  شزاون  وا  ار  هچ  ره  مالـسلا 
دینـش ار  اهنآ  هیرگ  يادص  دیزی  دندرک  یم  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  دـنتخیر و  یم  رـس  رب  كاخ  دـندز و  یم  ناشتروصب  دـنداتفا و 

.دوش مارآ  ات  دیراذگب  وا  ولج  دیربب و  وا  يارب  ار  شردپ  رس  تفگ : دنتفگ  وا  هب  ار  نایرج  تسا ؟ ربخ  هچ  تفگ :

دندناشوپ يا  هلوح  اب  ار  نآ  يور  دنتشاذگ و  یقبط  نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس 
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.دنتشاذگ وا  ولج  دندروآ و  هّیقر  دزن  و 

، تشادرب ار  هلوح  هّیقر  تساـج ، نیمه  رد  وت  ردـپ  دـنتفگ : مهاوـخ ، یمن  اذـغ  مهاوـخ ، یم  ار  مردـپ  نم  تسیچ ؟ نیا  تفگ : هّیقر 
.دشاب یم  تردپ  رس  دنتفگ : تسیک ؟ رس  نیا  تفگ  دید  ار  يا  هدیرب  رس  ناهگان 

: تفگ یم  نینچ  تسیرگ و  یم  دنابسچ و  شا  هنیس  هب  تشادرب و  ار  رس 

رد ارم  یـسک  هچ  ناج  اباب  هدـیرب ؟ ار  تیولگ  ياهگر  یـسک  هچ  ناج  اـباب  هدرک ؟ نیگنر  تنوخ  هب  ار  وت  یـسک  هچ  ناـج  اـباب  يا 
اباب مدـید ، یمن  ار  هرظنم  نیا  مدوب و  انیبان  شاک  ناج  اباب  دوش ؟ گرزب  ات  درب  هانپ  هک  هب  اباب  یب  رتخد  ناج  اباب  درک ؟ میتی  یکدوک 

.مدید یمن  نوخ  هب  هدش  باضخ  ار  وت  نساحم  یلو  مداد ، یم  رارق  رس  ریز  شلاب  ار  كاخ  شاک  ناج 

.هدرپس ناناج  هب  ناج  هک  دنتفایرد  دنداد  تکرح  ار  وا  یتقو  ات  درک  لد  درد  ردقنآ 

(28) .دندرپس كاخ  هب  هدومن و  نفک  دنداد و  لسغ  ار  هّیقر  كاپ  رکیپ  داد  روتسد  دیزی 

هّیقر ترضح  قارف  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رفس  تامدقم 

دیزی دنداد و  تهج  رییغت  مدرم  هک  دش  ثعاب  رگید  تانایرج  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  ياه  هبطخ 
راهظا تیب  لـها  هب  رگید  يوس  زا  .درک  یم  یفرعم  لـتاق  ار  داـیز  نبا  درک و  ینامیـشپ  راـهظا  اـهنآ  لاـفغا  مدرم و  شروش  سرت  زا 

.دننک يرادازع  البرک  يادهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يارب  قشمد  زا  هک  داد  هزاجا  اهنآ  هب  یّتح  درک و  یم  تبحم 

ندنادرگزاب رد  تسناد و  كانرطخ  ماش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  ندنام  دـیزی ، هک  دـش  يا  هنوگ  هب  نایرج  دـعب  و 
.دومن باتش  هنیدم  ناشدوخ  نطو  هب  اهنآ 

هّیقر دای  هب  ناهارمه  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ماش ، زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  دنا : هتفگ  یضعب 
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لاسدرخ رتخد  کی  یلو  میور  یم  امش  نایم  زا  ام  دومرف : دندوب  هدمآ  اهنآ  هقردب  هب  هک  ماش  ياهنز  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دنداتفا ،
ات ناهارمه  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  .دینکن  شومارف  ار  وا  دیورب و  وا  ربق  رانک  تسا  بیرغ  رهـش  نیا  رد  وا  میتشاذگ  امـش  نایم  رد  ار 

دوب و تیب  لها  لبلب  ماش  هب  ندـمآ  ماگنه  هک  هدیدمتـس  كرتخد  نآ  دـنتخیر  یم  کشا  هّیقر  دایب  دـش  یم  هدـید  ماـش  ياـهراوید 
.تسین ناوراک  نایم  رد  هدش و  شوماخ  نونکا  یلو  تفرگ  یم  ار  اباب  غارس  هراومه 

یم هنیدـم  فرط  هب  رگید  هار  کی  البرک و  فرط  هب  هار  کی  دندیـسر  یهار  ود  هب  یتقو  درک  یم  تکرح  هنیدـم  دـصق  هب  ناوراک 
.میورب هنیدم  يوس  هب  اجنآ  زا  نادیهش  روبق  ترایز  زا  سپ  ات  هدب  روبع  البرک  هار  زا  ار  ام  دنتفگ  امنهار  هب  تفر 

يادص اب  بنیز  ترضح  دنتخادرپ ، يرادازع  هب  تیب  لها  قافتا  هب  درک و  تکرح  ردارب  هاگلتق  يوس  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  یب  یب 
دنزرف يا  ادـخ ، ربمایپ  لد  بوبحم  يا  ياو  يا  ناـج ، نیـسح  مردارب  ياو  يا  دومرف : یم  درک  یم  راد  هحیرج  ار  اـهلد  هک  هاـکناج 

هب اـت  دندیـشاپ  یم  بنیز  تروص  هب  بآ  دـندرک  عاـمتجا  اـهنز  داـتفا و  نیمز  هب  شوه  یب  ربق  راـنک  اـت  تفگ  تفگ و  ینم ، هکم و 
(29) .دنتخادرپ يرادازع  هب  هراومه  دمآ و  شوه 

دیرگ یم  نوخ  مالسلا ، اهیلع  بنیز  ترضح  شا  همع  تبیصم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

نامز ماما  يالاو  رضحم  هب  فّرـشم  باوخ  رد  دیوگ : هدوب ، داّهز  داّبع و  هلمج  زا  هک  يزیربت ، ناوخ  هضور  یلع ، ناطلـس  الم  جاح 
ًءاسَم ًاحابَـص َو  َکََّنبُْدنألَف  : » دیامرف یم  هک  تسا  هدش  رکذ  هسّدقم  هیحان  ترایز  رد  هچنآ  انالوم ! مدرک : ضرع  مدش ، مالـسلا  هیلع 

َو
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؟ تسا حیحص  ًامَد » ِعُومُّدلا  َلََدب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبَأل 

! یلب دندومرف :

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیـصم  ایآ  تسا ؟ مادک  دینک  یم  هیرگ  نوخ  کشا ، ياج  هب  نآ  گوس  رد  هک  یتبیـصم  نآ  مدرک : ضرع 
؟ تسا

! درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم ، نیا  رد  مه  وا  دوب  هدنز  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  رگا  هن ! دندومرف :

؟ تسا مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  تبیصم  دوصقم  ایآ  متفگ :

.درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  زین  وا  دوب  تایح  رد  مه  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  رگا  هکلب  هن  دندومرف :

؟ تسا مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  تبیصم  دبال  متفگ :

.درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  دوب ، تایح  رد  رگا  مه  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  هن ! دندومرف :

؟ تسا تبیصم  مادک  نیا  سپ  مدیسرپ :

(30) .تسا مالسلا  اهیلع  بنیز  يریسا  تبیصم  نآ  دومرف :

لّسوت شرافس و 

لقن دـندوب ، قارع  رد  ربنم  لها  يایقتا  زا  هک  ییارماـس  نیـسح  خیـش  ياـقآ  زا  نارهت ، نکاـس  هیوبیـس ، دـمحا  ازریم  جاـح  هللا  تیآ 
: دندرک

ادیپ یلاح  .تسین  يدحا  نم  زا  ریغ  مدید  .متفر  سّدقم  بادرس  هب  رصع  فرط  يا  هعمج  زور  مدوب  فّرـشم  اّرماس  رد  هک  یماّیا  رد 
هب دومرف : یـسراف  هب  هک  مدینـش  رـس  تشپ  زا  ییادـص  لاح  نآ  رد  .مدـش  هیلع -  هّللا  تاولـص  رمألا -  بحاص  ماقم  هجوتم  هدرک و 

.دنادرگ کیدزن  ارم  جرف  هک  دنهد  مسق  اهیلع -  هّللا  مالـس  بنیز -  ترـضح  ما  هّمع  ّقح  هب  ار  ادخ  هک  دـییوگب  ناتـسود  نایعیش و 
(31)

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  تمارک 

.ه ق هیناثلا 1418  يدامج  مود  خیرات  رد  يا  همان  یط  یناسارخ ، هداز  تعیرش  دومحم  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  تّجح 
: دنا هتشاد  موقرم  هدومن و  لاسرا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب  هیقر  ترضح  تمارک  لقن 

یم يرادازع  ندناوخ و  ترایز  لوغـشم  سدـقم  حیرـض  لباقم  یعمج  مدـید  .مدـش  مالـسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح  مرح  دراو  يزور 
: تفگ یم  هک  مدینش  وا  زا  تسا  یناوخ  هضور  لوغشم  ییوکین  جاح  مان  هب  صالخا  اب  یحادم  دنشاب و 
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هجو چیه  هب  دوب ، ینارصن  ای  يدوهی  هک  نیکلام  زا  یکی  .دندومن  یم  يرادیرخ  رهطم  مرح  هعـسوت  يارب  ار  مرح  فارطا  ياه  هناخ 
، دنرخب وا  زا  ار  هناخ  تمیق  مین  ربارب و  ود  هب  یتح  هک  دندش  رضاح  نارادیرخ  .دشورفب  مرح  هعسوت  يارب  ار  دوخ  هناخ  دوبن  رضاح 

یم جـلاعم  کشزپ  دزن  ار  وا  .دـش  یم  يو  لمح  عضو  کیدزن  هدـش و  هلماح  هناخ  بحاـص  نز  یتّدـم  زا  دـعب  .تخورفن  يو  یلو 
لوبق .دشاب  ام  رظن  ریز  دیاب  مناخ  دنشاب و  یم  رطخ  ضرعم  رد  ود  ره  ردام ، هّچب و  دیوگ : یم  هنیاعم  زا  دعب  دندرب ،
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مرح برد  مدمآ  متـشگرب و  مدوخ  مدرب و  ناتـسرامیب  هب  ار  مرـسمه  دیوگ : یم  هناخ  بحاص  .دـش  عورـش  نامیاز  درد  ات  دـندرک ،
یتساوخ ادخ  زا  ار  نانآ  يافش  يداد و  تاجن  ار  مدنزرف  رسمه و  رگا  متفگ  مدش و  لّسوتم  ناشیا  هب  مالسلا و  اهیلع  هّیقر  ترـضح 

.منک یم  میدقت  وت  هب  ار  ما  هناخ  یتفرگ  و 

: تفگ مرسمه  .تسا  ملاس  شلغب  رد  هّچب  هتسشن و  تخت  يور  مرسمه  مدید  متفر و  ناتـسرامیب  هب  دعب  مدوب ، لّسوت  لوغـشم  یتّدم 
یم اجک  زا  متفگ  يدـش ! مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هب  لّسوتم  یتفر  هن ، تفگ : .متـشاد  يراک  ییاـج  متفر  متفگ  یتفر ؟ اـجک 

قاـطا دراو  يا  هچب  رتـخد  مدـید  مدـش ، یم  شوهیب  یهاـگ  درد  تّدـش  زا  هک  ناـمیاز  لاـح  ناـمه  رد  نم ، داد : باوج  نز  یناد ؟
هب ارم  مالس  تسا ، رسپ  مه  امش  دنزرف  میتساوخ ، ادخ  زا  ار  تا  هّچب  وت و  یتمالس  ام  شابم ، تحاران  تفگ : نم  هب  دش و  ناتسرامیب 

.متسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هّیقر  نم  تفگ : دیتسه ؟ یک  امش  متفگ : دراذگب ! نیسح  ار  شمسا  وگب  ناسرب و  ترهوش 

زا تفگ : باوج  رد  ینک ؟ یم  لـقن  هک  زا  ار  ناتـساد  نیا  مدرک  لاؤس  ییوکین ) یجاـح   ) روکذـم حادـم  زا  یناوـخ  هضور  زا  دـعب 
ماما هنادزان  مرح  رد  يرازگتمدخ  راختفا  دـشاب و  یم  نّنـست  لها  زا  دوخ  هک  منک ، یم  لقن  مالـسلا  اهیلع  هّیقر  ترـضح  مرح  مداخ 

.تسا هدوب  مالسلا  اهیلع  هّیقر  ترضح  مرح  نیمداخ  زا  مه  شردپ  دراد و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

هناخ تربع 

تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم  ربق  نیرئاز 

تسا هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم 

ردپ یب  ریگتسد و  هلاس ، هس  مدوب  يرتخد 

تسا هناشاک  سفق  زا  ار  يرپ  لاب و  یب  غرم 

دیزی تردق  بحاص  رگمتس  یناطلس  دوب 

رخف
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تسا هنامیپ  مفک  رد  متسم  هک  وا  درک  یم 

هوکشاب یهاگتسد  لّلجم ، یخاک  وا  تشاد 

تسا هناوید  تنطلس  رورغ  زک  يدرم  هچ  دوخ 

تشخ ینیلاب ز  كاخ و  زا  يرتسب  نم  متشاد 

تسا هناد  بآ و  مورحم ز  اسب  وک  یغرم  وچمه 

دج ربک و  اب  تنطلس  تخت  هب  وا  دز  یم  هیکت 

تسا هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ّربکت  نیا 

دوخ يور  مداهن  یم  هبارخ  راوید  هب  نم 

تسا هناهاش  مترهش  مدیفس ، ور  دش  ببس  نیز 

نفک نهاریپ  هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب 

تسا هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتسکش  رپ 

نم راثآ  دش  هدنبات  وا ، راثآ  دش  وحم 

تسا هنادیواج  ود  ره  نم  تّزع  وا  ّتلذ 

! وش رادیب  نک ، زاب  تربع  مشچ  ییومنهک ) )

تسا هناگیب  دشن  هگآ  قح  رارسا  زا  هک  ره 

يربک بنیز  يرغص  تمصع  بئاصم  بقانم و  رد 

تسا بنیز  ناوخ  انث  زجع  نابز  زا  ربص 

تسا بنیز  ناریح  هلاو و  طیسب  لقع 

ربص فصو  هب  يولع  فیاحص  رد  هیآ  ره 

تسا بنیز  نأش  رد  هدش  ایبنا  رب  لزان 
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ماقم نیا  رد  نیکل  تسا و  رباص  بویا 

تسا بنیز  ناوخ  روخ  هزیر  هک  هد  فاصنا 

تسد يور  هب  ردارب  مسج  هاگلتق  رد 

تسا بنیز  ناج  نیا  نم ، يادخ  ياک  تفرگب 

لوبق مرک  زا  نکب  تسا  وت  ینابرق 

تسا بنیز  نامیا  هدهع  هب  نینچ  يراک 

ضحم توکس  دش  نآ  زا  هفوک  هک  شا  هبطخ  رد 

تسا بنیز  نامرف  هب  تانکمم  هک  یتفگ 

شا هرامالاراد  هب  موش  دایز  نبا 

تسا بنیز  ناشفا  ررش  قطنم  زا  اوسر 

ماش رهش  هب  ردارب  لایع  اب  هک  نیا  اب 

تسا بنیز  نابیرگ  ملظ  لها  تسد  رد 

دیزی يراک  افج  ساسا  نزمه  رب 

تسا بنیز  ناشخرد  قطن  غیلب و  نحل 

یملاع قلخ  هلصوح  دوب ز  نوزفا 

تسا بنیز  نازوس  لد  رد  هک  یمغ  درد و 

ناهج یناشیرپ  نیسح  متام  رد 

تسا بنیز  ناشیرپ  راز  لاح  یسکع ز 

يدیما و ریغص »  » دراد
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داقتعا يور  زا 

(32) تسا بنیز  نایاپ  دحیب و  فطل  هب  شمشچ 

تراسا تبیصم  جوا  ماش  رهش 

دز کلف  رب  شتآ  هلان  رارش  اجنیا 

دز کمن  ربمغیپ  مخز  رب  ودع  اجنیا 

هبارخ جنک  ات  رهش  نیا  لخدم  زا 

دز کتک  ار  بنیز  هچوک  نایم  نمشد 

اهنز دندیشوپ  دیع  سابل  اجنیا 

اهنز دندیصقر  هدیربب  رس  ياپ 

هناملاظ ار  یلع  لآ  دندز  اجنیا 

هنادزان هد  نامسیر  کی  رب  هتسب  دش 

دش نیمز  شقن  یکدوک  هتسب  تسد  اب 

هنایزات اب  یلو  ار  وا  دنتشادرب 

دنداتسیا ناریسا  هار  رس  اجنیا 

دنداد مانشد  نیدباعلا  نیز  هب  اجنیا 

دوب رمق  هدجه  اه  هزین  كون  هب  اجنیا 

دوب رز  تشط  زا  رگ  هولج  ارهز  دیشروخ 

اما دروخ  یم  مهب  شنینوخ  ياهبل 

دوب رگج  نینوخ  بنیز  يوس  هب  شمشچ 

دز یم  بوبحم  زا  مد  نینوخ  بل  اب  وا 

س)  ) هیقر ترضح  و  س )  ) بنیز ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


دز یم  بوچ  شناهد  رب  خساپ  هب  نمشد 

هدرک هراومه  متس  ملظ و  ودع  اجنیا 

هدرک هراچ  ار  لد  ضغب  مخز  بوچ ، اب 

ناریح درب  یم  وا  ربص  زا  ربص  هک  بنیز 

هدرک هراپ  نابیرگ  رز  تشط  ياپ  رد 

هنیک بوچ  نییاپ  الاب و  نوچ  تفر  یم 

(33) هنیکس یلیس  دوخ  هام  يور  هب  دز  یم 

ماش رد  هیلع  هّللا  هنعل  دیزی  سلجم  هیثرم 

دوب یلگ  نینوخ  رز  تشط  نایم 

دوب یلبلب  هدیدغاد  شرانک 

ینابز نیریش  لبلب  لبلب ، هچ 

ینایشآ هن  يا ، هنال  ار  وا  هن 

تشاد رپ  ریز  رد  ورف  رس  هچ  رگا 

تشاد رز  تشط  نایم  یهاگ  رظن 

رگمتس نیچلگ  دید  هگان  هک 

رپرپ بوچ  زا  دومن  شخرس  لگ 

بنیز هصغ  رپ  لد  اب  اتفگب 

بل نیا  رب  ملاظ  افج  بوچ  نزم 

هدیسر هر  زا  وا  هک  ملاظ  نزم 

هدیکم ارهز  شا  هچنغ  نابل 
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وا رس  رب  ار  متس  بوچ  نزم 

(34) وا رهاوخ  ناگدید  شیپ  هب 

مالسلاو

اه یقرواپ 

فراعملا ص 22. داز  ( 1

نیلقثلا ج 5 ص 376-377. رون  ریسفت  ( 2

ص 270. یتالحم ، یلوسر  ارهز ، همطاف  نارتخد  یفطصملا ص 854 و  بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف  زا  لقن  هب  ( 3

(4
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ص 270. یتالحم ، یلوسر  ارهز ، همطاف  نارتخد  زا  لقن  هب 

ص 54. هعیرشلا ج 3 ، نیحایر  باتک  زا  لقن  ( 5

ص 273. ترضح ، نآ  نارتخد  ارهز و  همطاف  ( 6

ص 285. یتالحم ، یلوسر  ارهز ، همطاف  ( 7

ص 104. ج 2 ، میدق ، يدلج   4 هغالبلا ، جهن  حرش  ( 8

ص 104. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  لقن  هب  ص 31 ، بهذ ، نم  رواُسا  ( 9

ص 396. ج 1 ، يرولا ، مالعإ  ( 10

ص 103. یناجنز ، یلع ، نب  نیسح  تمظع  ص 29 و  یلالج ، همالع  نیسح ، ماما  يامیس  هریس و  زا  لقن  بهذ  نم  رواُسا  ( 11

(. هر  ) یفجن يدهم  خیش  هللا  تیآ  فیلأت  مالسلا ، اهیلع  بنیز  ترضح  تالاوحا  رد  بهذ  نم  رواُسا  زا  لقن  هب  ( 12

ص 201. فوهل ، ( 13

ص 203. رکفلاراد ، پاچ  راصبالارون ، زا  هدش  لقن  ( 14

ص 291 و 292. ج 4 ، يربط ، خیرات  زا  لقن  ( 15

ص 82 و 83. فجن ، عبط  نیبلاطلا ، لتاقم  زا  لقن  هب  ( 16

هحفص 200. مومهملا ، سفن  زا  لقن  ( 17

ص 213. مومهملا ، سفن  ص 85 و  فوهل ، ( 18

هعیرشلا ج 3 ص 188. نیحایر  ( 19

ص 96. نازحالا ، ریثم  زا  لقن  هب  ص 437 ، يدراهتشا ، يدمحم  دمحم ، لآ  همانگوس  ( 20

ص 239. مومهملا ، سفن  ص 174 و  فوهل ، ( 21

هیآ 227. ءارعش ، هروس  ( 22

ص 253. يدنجریب ، رقاب  دمحم  همالع  ص 253 ، رمحالا ، تیربک  تیاور  هب  ص 156 ، ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 23
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ص 181 و 186. فوهل ، همجرت  ( 24

ج 3 ص 192. یبوبلم ، رقاب  دمحم  ثداوحلاو  عیاقولا  زا  لقن  هب  مالسلا ص 22  اهیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  ( 25

یفسلف ص 13. یلع  خیش  مالسلا ، اهیلع  هّیقر  ترضح  ( 26

ص 507. خیراوتلا ، خسان  زا  لقن  هب  یفسلف ص 48 ، یلع  خیش  مالسالا  هجح  هتشون  مالسلا ، اهیلع  هّیقر  ترضح  ( 27

(28
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ج 2 ص 170. نیطبسلا ، یلاعم  لقن  قباطم  یحیرط  بختنم  زا  لقن  هب 

ج 2 ص 473. خیراوتلا ، خسان  ص 196 و  فوهل ، همجرت  ( 29

.يدنواهن موحرم  ناسحلا  يرقبع  زا  لقن  هب  هحفص 145 ، يدهاز ، یضاق  ياقآ  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  ( 30

ص 251. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  ( 31

هحفص 196. یناهفصا  ریغص  همان  تبیصم  ( 32

ص 52. کشا ، باحس  مثیم ،( ( راگزاس اضرمالغ  ( 33

.یناسارخ ییاضر  نیسحلادبع  ( 34
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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
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.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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