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: یپاچ رشان 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن (  رثوک  ناتسریدغ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 
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14لئاضف

14هراشا

16ملع

نآرق 16ریسفت 

هملعمریغ 16هملاع 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  17تدابع 

هفوک رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  18هبطخ 

: ماش رد  اهیلع )  هللا  مالس  بنیز (  ترضح  هبطخ  لماک  22نتم 

27تامارک

 ( اهیلع هللا  مالس  بنیز (  ترضحو  مالسلا  هیلع  نامز  29ماما 

 ( اهیلع هللا  مالس  بنیز (  ترضح  نادنزرف  30تداهش 

30هراشا

هنهک نهاریپ  تساوخرد  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما 31عادو 

زکرم 32هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


مامالا هبئان  اهیلع )  هللا  مالس  بنیز (  ترضح 

باتک تاصخشم 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  : هسانشرس

یبـن رثوـک  ناتــسریدغ  یــصصخت  زکرم  تاـقیقحت  دــحاو  / مالــسلا هـیلع  داوـج  ماـما  یلمع  هریــس  رد  ریدــغ  : روآدــیدپ ماـن  ناوـنع و 
یفیرش اضردمحم  (/ (ص

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

ریدغ اهیلع - )  هللا  مالس  بنیز (  ترضح  عوضوم :

1 ص :

 ( اهیلع هللا  مالس  بنیز (  ترضح  هریس  رد  ریدغ 

هراشا
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نابحاص تیالو و  هب  تبـسن  خـیرات  لوط  رد  ناـگرزب  تسا و  تیـالو  نآ  دـشاب و  یم  نآ  فورظم  هب  نآ  تیمها  هک  تسا  یفرظ  ریدـغ 
 . دنا هدومن  شالت  دوخ  یگدنز  نادنزرف و  ندومن  ادف  ناج و  ياپ  ات  نآ  زا  عافد  هار  رد  دنا و  هداد  يا  هژیو  تیمها  تیالو 

هیلع یلع  نینموملاریما  ناشراوگرزب  ردـپ  رـضحم  زا  هک  تسا  درفب  رـصحنم  ياه  تیـصخش  نیازراـب  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح 
نیسح ناشنامز  ماما  یئادف  عفادم و  دعب  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  ناشنامز  ماما  عفادم  سپس  دندرب و  دنم  هرهب  ریدغ  بحاص  مالـسلا 
هنحص رد  ادهشلا  دیـس  زا  وا  عافد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  ناشنامز  ماما  رـضحم  رد  تیاهن  رد  دندش و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 

اب هارمه  ماش  هفوک و  رد  وا  نیـشتآ  هبطخ ء  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ناج  ظفح  هاگیاج و  نیدـنچ  رد  ناـشیا  ناـج  ظـفح  ـالبرک و 
دوب تیالو  زا  عافد  ریسم  رد  یگمه  ماش و ...  هفوک و  مدرم  يرادیب 

. ریدغ فراعم  زا  عافد  تهج  رد  ربص  هار و  نیا  رد  بئاصم  لمحت  ره 

تداهش

اروشاع و البرک و  وا  هظحل  ره  تسین .  یندـش  شومارف  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  ياهمغ  یلو  هتفریذـپ ،  ناـیاپ  ـالبرک  يارجاـم 
ماما بنیز و  ترـضح  ترجه  نارود  و   ( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  ءاسک  ثیدـح  روآداـی  هنیدـم  هظحل ،  ره  تسا .  جـنر  درد  تراـسا و 

 . تسوا رمع  نارود  نیرت  تخس  زا  مالسلا ، ) امهیلع   ) نیسح

شتسد هکنیا  لیلد  هب  دراد ،  اطع  لذب و  رب  تداع  تسا و  مرک  دوج و  رحب  هک  رفعج  نب  هللادبع  تسا .  هداد  خر  یتخس  یطحق  هنیدم  رد 
وا زور  ره  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  یلو  دوش ؛ یم  لوغـشم  تعارز  راک  هب  ددرگ و  یم  ماش  یهار  هتـشگ  هیهت  اـیند  هیامرـس  زا 
دنک یم  ادیپ  تدش  وا  یـضیرم  هظحل  ره  ددرگ و  یم  شا  هداوناخ  لصو  بت  راتفرگ  بنیز  هک  درذگ  یم  یتدم  تسا .  لد  غاد  هیرگ و 

 . (( هدب رارق  باتفآ  ریز  هب  طایح  رد  ارم  رتسب   : )) دیوگ یم  هللادبع  شیوخ  رسمه  هب  رهظ  همین  هکنیا  ات  ، 

هب دنز .  یم  یفرح  بل  ریز  مادم  هداهن و  شیوخ  هنیـس  يور  ار  يزیچ  مدش  هجوتم  هک  مداد  ياج  طایح  رد  ار  وا   : )) دـیامرف یم  هللادـبع 
هداهن و هنیس  يور  رب  تسا ،  هراپ  هراپ  نینوخ و  هک  ار ،  نیسح  نهاریپ  ینعی  تسالبرک ؛  زا  راگدای  هک  ار  ینهاریپ  مدید  مدش  کیدزن  وا 

 ! . . . (( نیسح نیسح ،  نیسح ،   : )) دیوگ یم  مادم 

 . دیدرگ متخ  تداعس  ریخ و  هب  هب  شرمع  همانراک  تشگ و  هوبنلا  تیب  لها  میرح  رب  دراو  وا  دعب  یتاظحل 

لاس 63 بجر  رد 15  تماما  تیالو و  هقح  قیرط  زا  عافد  يرمع  زا  سپ  ماجنارس  البرک  تشد  نز  ریش  اهیلع ، هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 
نآ رهطم  ندب  دندیسر و  تداهش  هب  دندوب ، هتفر  ماش  هب  رفعج  نب  هّللادبع  ناشیمارگ  رسمه  هارمه  هب  هک  يرفـس  نمـض  رد  يرمق  يرجه 

. دیدرگ نفد  اجنامه  رد  راوگرزب  يوناب 

. دشاب یم  مالّسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نادنمتدارا  ناقشاع و  هاگترایز  کنیا  هیروس ،) / قشمد  ) ترـضح نآ  یتوکلم  رازم 
شدـق هک  تسیرگب  نادـنچ  مایا ،  تنحم  ماش و  جـنر و  البرک و  هعقاو  زا  دـعب  ( اهیلع هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  : دـیوگ بیاصملارحب  رد 

 . دیشک يارس  رگید  هب  تخر  ات  تسیزب  نزحلا  میاد  دیدرگ ؛ دیفس  شناوسیگ  هدیمخ و 

2 ص :
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(. اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200

ینامسآ يراذگمانو  دالیم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح 

یلامجا یفّرعم 

. دوشگ ناهج  هب  هدید  يرجه  مشش  ای  مجنپ  لاس  یلوالا  يدامج  مجنپ  زور  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  شردپ 

. دشاب یم  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  شردام 

يارب یمان  هک  دنتساوخ  ناشیا  زا  دندرب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  دزن  ار  شرتخد  ( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ّدلوت ، زا  سپ 
، دیامن باختنا  يو 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ماگنه  نآ  رد  مریگ  یمن  یشیپ  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما 
. دندوب ترفاسم  رد  ملسو )

یماـن شرتخد  يارب  هک  درک  تساوخ  رد  ناـشیا  زا  دـش و  بایفرـش  ناشرـضحم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  تشگزاـب ، زا  سپ 
. دنکب باختنا 

. مریگ یمن  یشیپ  مراگدرورپ  زا  مه  نم  دندومرف : ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

نینچ دـنوادخ  اریز  نک . باختنا  بنیز »  » ار رتخد  نیا  مان  تفگ : دومرف و  غالبا  ار  راگدرورپ  دورد  دـش و  لزاـن  لـیئربج  ماـگنه  نیا  رد 
. تسا هدومرف 

؛ داد ربخ  دوش  یم  دراو  كدوک  نیا  رب  هک  یبئاصم  زا  سپس 

دنتسیرگ یم  تخس  هک  یلاح  رد  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ

. هتسیرگ مالسلا ) هیلع   ) نیسح رب  هک  تسا  یسک  دننام  دیرگب  وا  رب  سک  ره  دومرف :

90 ص : البرک ، نازابناج  ناریسا و 

باقلاو مان 
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، هّقثوم نیّیبلاّطلا ، هلیقع  مشاه ، ینب  هلیقع  يرغـص ، هقیّدـص  زا : دـنا  ترابع  هک  دراد  یناوارف  ياه  بقل  ( اـهیلع هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح 
. بلاط یبا  لآ  هدباع  هلماک ، هلضاف ، همّلعم ، ریغ  هملاع  هفراع ،

3 ص :
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: دنا هدرک  رکذ  ترضح  يارب  هک  يرگید  باقلا 

هتخوماین ياناد  هملعم :  ریغ  هملاع 

راگزومآ یب  هدیمهف  همهفم :  ریغ  همهف 

 . اهجنر هلبق  ایازرلا :  هبعک 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هدنیامن  نیشناج و  ءارهزلا :  هبئان 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  هدنیامن  نیشناج و  مامالا :  هبیان 

 . یتیگ يوناب  هش  ناج ،  هکلم  ایندلا :  هکیلم 

 . ناوناب دنمدرخ  ءاسنلا :  هلیقع 

 . ءاسک لها  زا  رفن  نیمجنپ  ياتمه  ءاسکلا :  لها  نم  سماخلا  هلیدع 

 . دیهش زابنا  دیهشلا :  هکیرش 

(. مالسلا هیلع  ) داجس ترضح  تسرپرس  داجسلا :  هلیفک 

 . ییایربک تمظع و  میرح  سومان  همظعلا :  قاور  سومان 

 . دنمدرخ ناوناب  يوناب  لیاقعلا :  هیس 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  شردپ  زار  اهیبا :  رس 

 . تیالو هدیکچ  هصالخ و  هدرشف و  هیالولا :  هلالس 

 . ینخس اویش  هداز  هحاصفلا :  هدیلو 

( . مالسلا هیلع   ) نسح ترضح  راوخمغ  زوسلد و  نسحلا :  هقیقش 

 . تلاسر نانیشن  هدرپ  دنمدرخ  هلاسرلا :  ردخ  یلیقع 

 . هدروخ ریش  تیالو  ناتسپ  زا  هک  یسک  هیالولا :  يدث  هعیضر 

 . اسر رونخس  هغیلب : 

 . ایوگ رونخس  هحیصف : 
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 ( . يربک هقیدص  لباقم  رد   ) کچوک يوگتسار  يرغصلا :  هقیدص 

 . نانیمطا دروم  يوناب  هقثوملا : 

 ( . نایبلاط نیب  رد   ) و مالسلا ) هیلع   ) بلاطوبا ترضح  نادناخ  زا  دنمدرخ  يوناب  نیبلاطلا :  هلیقع 

 . تلیضف اب  يوناب  هلضافلا : 

 . لماک مات و  يوناب  هلماکلا : 

یلع نادناخ  ياسراپ  یلع :  لآ  هدباع 

یحو دنمدرخ  يوناب  یحولا :  هیلقع 

 . هوکش يراوگرزب و  هموظنم  دیشروخ  هلالجلا :  هدالق  هسمش 

 . تمارک فرش و  نامسآ  هراتس  هلابنلا :  ءامس  همجن 

4 ص :
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 . کچوک هرهطم  كاپ و  يرغصلا :  هموصعملا 

 . اه يراوگان  هارمه  مدمه و  بیاونلا :  هنیرق 

( . هلآو هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  بوبحم  تبحم و  دروم  یفطصملا :  هبوبحم 

( . مالسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  ترضح  مشچ  رون  یضترملا :  نیع  هرق 

 . دنوادخ يارب  دنوادخ  باسح  هب  هدننک  يرادیاپ  هبستحم :  هرباص 

 . يربمایپ دنمدرخ  يوناب  هوبنلا :  هلیقع 

 . سیدقت یکاپ و  نانیشن  هدرپ  هدنورپ  سدقلا :  ردخ  هبر 

 . ناگدیرفآ هبعک  ایاربلا :  هلبق 

 . تسا هدیکم  ریش  یحو  ناتسپ  زا  هک  یسک  یحولا :  هعیضر 

 . ناهانگ شزرمآ  هزاورد  ایاطخلا :  هطح  باب 

( . اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  تبحم  یتسود و  يروآ  عمج  زکرم  همطاف :  یلع و  هرفح 

 . يرترب تلیضف و  هداز  شیپ  لضفلا :  هعیبر 

 . البرک نامرهق  ءالبرک :  هلطب 

 . دوب گرزب  سب  شناحتما  هک  ییوناب  اهاولب :  همیظع 

 . شیرق زا  دنمدرخ  يوناب  شیرقلا :  هیلقع 

 . نایرگ يوناب  هیکابلا : 

( . اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هصالخ  هدیکچ و  ءارهزلا :  هلیلس 

 . یهلا راد  تناما  هللا :  هینما 

 . دنوادخ ياه  هناشن  زا  یناشن  هللا :  تایآ  نم  هیآ 

 . سک یب  هدیدمتس  هدیح :  همولظم و 

. تسا هدوب  نسحلا  ّما  هَّللادبع و  ّما  يربک ، موثلک  ّما  بئاّونلا ، ّما  ایازّرلا ، ّما  بئاصملا ، ّما  شا ، هینک 
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مالس  ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  دشاب . یم  هداوناخ  نیا  گرزب  رتخد  يو  دنتـشاذگ . موثلک  ما  زین  ار  وا  هینک 
يزیزع ص:53 سابع  هتشون  اهیلع ) هللا 

90 ص : البرک ، نازابناج  ناریسا و 

لئاضف

هراشا

تهج نیدب  دوب و  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  )و  مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  رتخد  اهیلع » هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  »
. تشاد رارق  ناناملسم  هجوت  دروم 

5 ص :
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. دوب اروشاع  بالقنا  ناسر  مایپ  هتشاد و  زاس  تشونرس  ّمهم و  شقن  لطاب ، هیلع  قح  دربن  هسامح  نیرت  گرزب  رد  وا 

، همّلعم ریغ  هملاـع  وا  دوـب . ناوارف  تـالامک  ياراد  يوـنعم  یقـالخا و  رظن  زا  یگداوناـخ ، تیـصخش  رب  هوـالع  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز
نیـسحت یتعاجـش  اـب  وا  دوب . نآرق  رد  هدـش  یفّرعم  نز  لـماک  يوگلا  هوتـسن و  يدـهاجم  راد ، هدـنز  بش  يدـهاز  ریظن ، مک  يروـنخس 

: درک مالعا  ار  نایوما  تسکش  ینیسح و  تضهن  يزوریپ  داتسیا و  شنارودزم  دیزی و  يور  رد  ور  زیگنارب ،

یناوت یم  یـشالت  ره  ریگ و  راک  هب  يراد  هک  يا  هلیح  ره  دیزی ! انَیْحَو ...  ُتیُمت  َو ال  انَرْکِذ ، وُحْمَت  ِهَّللاوَف ال  کَیْعَـس ، َعْساو  كَْدیَک  دِکَف 
 ... يرادرب نایم  زا  ار  ام  یحو  نییآ و  ای  ینک و  وحم  اه  نهذ  زا  ار  ام  دای  مان و  یناوت  یمن  زگره  هک  دنوادخ  هب  دنگوس  هد ، ماجنا 

! دندوب هدناسر  تداهش  هب  عضو  نیرت  شارخلد  اب  ار  وا  ناسک  نیرتزیزع  نایدیزی  هک  درک  راهظا  يا  هدیدغاد  نز  ار  نانخس  نیا 

تنادناخ ردارب و  اب  ار  ادخ  راتفر  تفگ : دایز  نبا  یتقو  تسا ؛ زیگنارب  نیسحت  زین  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  راوتسا  مکحم و  نامیا 
؟ يدید هنوگچ 

: دومرف

هب راختفا ) لامک  اب   ) زین نانآ  دوب و  هدومرف  رّدقم  اهنآ  يارب  ار  ندش  هتـشک  یلاعت  دنوادخ  هک  دندوب  ینامدرم  نانیا  مدیدن . یکین  زج  نم 
تساوخزاب و دروم  ار  وت  درک و  دـهاوخ  عمج  ناشیا  وت و  ناـیم  تمظع ) اـب   ) يادـخ يدوز  هب  هک  نادـب  یلو  دنتفاتـش ...  دوخ  هاـگمارآ 

. داد دهاوخ  رارق  جاجتحا 

: دیوگ یم  يدسا » میزح  »

! تفگ یم  نخس  ( مالسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  نابز  اب  وا  ایوگ  مدیدن ، بنیز  زا  رترونخس  ییایح  اب  نز  ادخ ! هب  دنگوس 
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مهیلع  ) تیب لـها  یفّرعم  رد  ماـش  رد  هیواـعم » نب  دـیزی   » سلجم هفوـک و  رد  داـیز » نبا   » سلجم رد  يا  هـمهاو  نـیرت  کـچوک  نودـب  وا 
. دنایامن مدرم  هب  ار  هّیما  ینب  هیرک  هرهچ  دنار و  نخس  البرک  يادهش  يالاو  فادها  )و  مالسلا

ریگمـشچ رایـسب  اروشاع  نینوخ  تضهن  ّتیقفوم  يریگ و  لکـش  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  تیـصخش  ریثأت  شقن و  دیدرت  نودب 
277 ص : ج 2 ،) () مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  مایق  ياه  هنیمز  تسا . هدوب 

ملع

نآرق ریسفت 

 : دنک یم  لقن  نینچ  هیبنیزلا ))  صیاصخ   )) دوخ باتک  رد  يریازج  نیدلارون  دیس  یمارگ  لضاف 

يارب هک  تشاد  یسلجم  شا  هناخ  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترـضح  دوب ،  هفوک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  وملاریما  هک  يراگزور  ))
هب مالسلا ) هیلع  ) یلع نینم  وملاریما  هاگان  هک  دومن  یم  ریسفت  ار  صعیهک ))   )) يزور درک .  یم  راکـشآ  ار  نآ  ینعم  ریـسفت و  نآرق  اهنز 

؟  ییامن یم  ریسفت  ار  صعیهک ))   )) اه نز  يارب  مدینش  منامشچ !  ود  ینشور  رون و  يا  دومرف :  دمآ و  وا  هناخ 

تبیـصم و يارب  تسا  يا  هناـشن  زمر و  نیا  دوـمرف :  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینم  وـملاریما  يرآ .  تفگ :  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح 
داد و حرـش  ار  اه  هودنا  بیاصم و  نآ  زا  سپ  دروآ .  یم  يور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نادـنزرف  ترتع و  امـش  هب  هک  یهودـنا 

تامارک بیاصم و  ، لیاضف زا  ناتـساد   200 ادـص .  اب  هیرگ  درک ،  هیرگ  ( اهیلع هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  هاگ  نآ  سپ  تخاس .  راکـشآ 
17 يزیزع ص : سابع  هتشون  ( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح 

هملعمریغ هملاع 

... ٍهَمَّهَفُم ُْریَغ  ٌهَمِهَف  ٍهَمَّلَعُم  ُْریَغ  ٌهَِملاَع  ِهَّللا  ِدْمَِحب  ِْتنَأ   ... ِهَّمَع اَی  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 
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نودب دـیملاع  هللادمحبامـش   : دـندومرف ( اهیلع هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  ناشراوگرزب  همع ي  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
مالس  ) ترضح یندل  ملع  هب  تسا  هراشا  دشاب  هدنامهف  امش  هب  یسک  هکنیا  نودب  دیتسه  يا  هدیمهف  امشو  دیـشاب  هدوب  ملعم  ياراد  هکنیا 

( اهیلع هللا 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  تدابع 

( اهیلع هللاامالس   ) بنیز ترضح  تدابع  - 

دنا هدرک  لقن  هک  يروط  هب  دوب . ناهج  راگدـیرفآ  اب  وا  يوق  طاـبترا  يونعم و  تلاـح  مالـسا  راوگرزب  يوناـب  نیا  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
زامن دوب  هدش  یلوتـسم  يو  رب  هک  یفعـض  رطاخ  هب  یهتنم  دشن ؛ كرت  شبـش  زامن  دوب  نابیرغ  ماش  بش  هک  مرحم  مهدزای  بش  رد  یّتح 

. دناوخ هتسشن  بش  نآ  رد  ار  شیوخ  بش 

ار اهبش  مامت  دوب ، اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  یناث  تدابع  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترـضح  هک : هدروآ  شباتک  رد  يدقن  موحرم 
هدنز بش  دّجهت و  رمع  لوط  رد  هک  دـنک  یم  لقن  ناگرزب  زا  یخرب  زا  نینچ  مه  يو  درک . یم  يرپس  نآرق  توالت  دّـجهت و  تدابع ، هب 
مدـید مرحم  مهدزاـی  بش  رد  دـیامرف : یم  ( مالـسلا هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماـما  مّرحم  مهدزاـی  بش  رد  یّتح  تسا  هدـشن  كرت  شا  يراد 

یم ماش  هب  هک  يریـسم  رد  اما  هدروآ  يور  ام  هب  هک  یهودنا  تبیـصم و  همه  نیا  اب  دیامرف : یم  راوگرزب  نآ  زین  دـناوخ . یم  زامن  هتـسشن 
هب اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  شرهاوخ  اب  عادو  نیرخآ  رد  ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  دشن ، كرت  اًلـصا  ما  همع  بش  ياه  هلفان  میتفر 

هیلع  ) نیـسح ماـما  رتـخد  همطاـف  زا  نینچ  مه  نکن . شوـمارف  بش  زاـمن  رد  ارم  مرهاوـخ  لـیّللا ، هلفاـن  یف  ینیـسنتال  هاـتخا  اـی  دوـمرف : وا 
زار و ادخ  اب  دوب و  تاجانم  لوغـشم  تدابع  بارحم  رد  مرحم  مهد  بش  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ما  هّمع  هک : هدش  لقن  نینچ  ( مالـسلا
ار ام  هک  یماگنه  هدش : لقن  داجس  ماما  زا  زین  دوب . هدشن  مارآ  نام  ياه  هّجـض  هتفرن و  باوخ  هب  ام  زا  یمـشچ  هک  یلاح  رد  درک  یم  زاین 
رد داد و  یم  ماجنا  ار  شیوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  بترم  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ما  همع  دنداد  یم  تکرح  ماش  يوس  هب  هفوک  زا 
اذغ زور  هنابـش  هس  اریز  فعـض ؛ یگنـسرگ و  رطاخ  هب  تفگ : مدیـسرپ ؟ ار  ببـس  یتقو  دـناوخ ، یم  هتـسشن  ار  شزامن  لزانم  زا  یـضعب 

. دوب هدرک  میسقت  ناکدوک  نایم  رد  ار  شیاذغ  مهس  دوب و  هدروخن 
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106 ص : البرک ، نازابناج  ناریسا و 

هفوک رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  هبطخ 

هک مدـید  نانچ  ار  ( مالـسلا هیلع   ) یلع نینموملاریما  رتخد  بنیز  زور  نآ  رد  دـیوگ : يدـسا  میزخ  نب  ریبش  دـسیون : یم  سوواط  نب  دـیس 
هک درک  هراشا  مدرم  هب  وا  تفگ . یم  نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  شردپ  نابز  زا  هک  ییوگ  دوبن . وا  يرونخـس  هب  ینز  چـیه 

: دومرف هاگنآ  داتسیا . زاب  تکرح  زا  اهگنز  دش و  سبح  هنیس  رد  اهسفن  نآ  یپ  رد  دنشاب . تکاس 

زونه دـینک ؟ یم  هیرگ  ایآ  گنرین ! بیرف و  لها  يا  هفوک ، مدرم  يا  شا . هدـیزگرب  كاپ و  نادـناخ  دـمحم و  مّدـج  رب  دورد  هّللدـمحلا ،
ار نآ  سپس  تفاب و  یم  ار  دوخ  ياه  هتشر  هک  تسا  ینز  نامه  لثم  امش  لَثَم  تسا . هدشن  مارآ  ناماه  هنیس  هآ  کشخ و  ام  مشچ  کشا 

. دیا هدناشک  یهابت  هب  دوخ  نایم  رد  ار  ناتنامیا  امش  دوشگ . یمرب 

یهایگ نوچمه  امش  دوش . یمن  هدید  يزیچ  ییوگ  قلمت  و  هنیک ، بجع ، توخن ، داسف ، رـش ، یـسولپاچ ، زج  امـش  نایم  رد  دیـشاب ، هاگآ 
. دیا هداتسرف  شیوخ  ترخآ  يارب  يا  هریخذ  دب  امش  هک  دینادب  دشاب . نوفدم  كاخ  رد  هک  يا  هرقن  ای  دیورب  بالجنم  رب  هک  دیتسه 

. دنام دیهاوخ  دیواج  باذع ، رد  دییادخ و  مشخ  راوازس  امش 

ناتنماد تیانج  نیا  گنن  دیدنخب . كدنا  دییرگب و  رایـسب  دیاب  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  دینک ؟ یم  دنلب  نویـش  هب  ادص  دـییرگ و  یم  ایآ 
لها ناناوج  رورـس  تلاسر و  ندعم  ناربمایپ و  متاخ  رـسپ  نوخ  دوش  یم  رگم  دییوشب . ار  نآ  دیناوت  یمن  یبآ  چـیه  اب  هتخاس و  هدولآ  ار 
ّتنس ياوشیپ  امش و  ّتبحم  رون و  هاگیاج  راوگان و  ياهدمآ  شیپ  سرداد  ناکاین و  هاگهانپ  هک  دیتشک  ار  یسک  امش  تسـش ؟ ار  تشهب 

. دوب امش 
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هدیرب ناتیاهتـسد  هجیتن و  یب  ناتیاهـششوک  دیدرگ . دوبان  دیـشاب و  رود  دنوادخ  تمحر  زا  دیا و  هدش  بکترم  تشز  یهانگ  هک  دـینادب 
. تسب شقن  امش  رب  یگراچیب  يراوخ و  غاد  دیدیرخ و  ناج  هب  ار  ادخ  مشخ  دیراکنایز و  تخس  امش  داب .

وا زا  يرگج  هچ  دیدیـشارخ و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  یلد  هـچ  هـک  دـیناد  یم  اـیآ  امـش ، رب  ياو  هفوـک ، مدرم  يا 
؟ دیدروآ نوریب  تمصع  هدرپ  زا  ار  یناسک  هچ  دیتفاکش و 

یهاـنگ امـش  دـیدرک ؟ کـته  وا  زا  یتمرح  هچ  دـیتخیر و  نیمز  رب  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  ینوخ  هچ  هک  دـیناد  یم  اـیآ 
. دیتشگ بکترم  روآ  مرش  زیمآ و  تنوشخ  اوران ، تشز ، تخس ، گرزب ،

رتراب تلذ  ترخآ  باذع  هنیآ  ره  درابب ؟ نوخ  نامسآ  زا  هک  دیتفگـش  رد  ایآ  تسا ! هتفرگ  ارف  ار  نامـسآ  هدرک و  رپ  ار  نیمز  هک  یهانگ 
رفیک نداد  رد  دنوادخ  اریز  دـنک ، ناتکیرحت  دـنا  هداد  امـش  هب  هک  یتلهم  ادابم  دـننک . یمن  يرای  زور  نآ  رد  ار  امـش  تسا ، رت  تخـس  و 

.« تسا هاگنیمک  رد  ناتراگدرورپ  و  درادن ؛ یمیب  تافاکم  تقو  ندش  يرپس  زا  دنک و  یمن  باتش 

هک مدید  ار  يدرمریپ  دنا . هتشاذگ  ناهد  رب  ار  ناشیاهتسد  دننادرگرس . نایرگ و  زور  نآ  رد  مدرم  هک  مدید  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : يوار 
ناتناناوج اهریپ ، نیرتهب  ناتناریپ  داب ، ناتیادف  مردام  ردپ و  تفگ : یم  و  دـش ؛ رت  شنـساحم  هک  تسیرگ  ردـقنآ  دوب و  هداتـسیا  مرانک  رد 

. دیریذپ یم  تسکش  هن  دیوش و  یم  راوخ  هن  تسا . اهلسن  نیرتهب  امش  لسن  اهنز و  نیرتهب  ناتنانز  اهناوج ، نیرتهب 

ص 86؛ نازحالا ، ریثم  ص 90 ؛ ج 1 ، یسوط ، یماما  ص 139 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 321 ؛ دیفم ، یماما  ك . و ر . ص 192 ؛ فوهللا ، (. 1 ) 
ص 162. ج 45 ، راونالا ، راحب  و  ص 115 ، ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم 
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85 ص : (ج 5 ،) ینیسح ناوراک  اب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد   200

يدسا میزخ  نب  ریشب  يدْسالا :  میزخ  ُْنب  ُریَشب  َلاق  همجرت ) یبرع و  نتم   ) مدرم عمج  رد  هفوک  رد  ( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترـضح  هبطخ 
 : دیوگ

ار ییایح  اب  نز  دنگوس  ادخ  هب  اْهنِم ، َقَْطنَءا  ُّطَق  ًهَرِفَخ  ْرَءا  ْمَلَف  ٍِذئَمْوَی ، ٍِّیلَع  ِهَْنبِا  َبَْنیَز  یلا  ُتْرَظَن  َو  مدید ، زور  نآ  رد  ار  یلع  رتخد  بنیز 
ار تاملک  هک  ایوگ  اُوتُکْـسا ، ِنَءا  ِساّنلا  َیلا  ْتَءاَمْوَءا  ْدَق  َو  َنینِم ع ،  ؤُْملا  ِریِمَءا  ِناِسل  ْنِم  ُغَْرُفت  اّهَنَءاَک  مدیدن ؛ وا  زا  رترونخـس  زور  نآ  ات 
هک درک  هراشا  مدرم  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  دومن ، یم  يراـج  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ياـیوگ  ناـبزاب 

. داتفا ادـص  زا  نارتش  گنز  دـش و  سبح  اه  هنیـس  رد  اه  سفن  ناهگان  َْتلاق : َُّمث  ُسارْجالا ، ِتَنَکَـس  َو  ُساْفنالا  ِتَّدَـتْراَف  دـیوش . تکاـس 
نادناخ دمحم و  مردپ  رب  دورد  تسادخ و  نآ  زا  شیاتس  ِرایْخالا . ِیَّطلا  َنیبّ ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  يّدَج  یلَع  ُهالَّـصلا  َو  ِهِّلل ، ُدْمَْحلَءا  دومرف :  هاگنآ 

. شراک وکین  كاپ و 

ِتَءاَقَر الَف  َنوُْکبَتَءا !؟ راک !!  تنایخ  رگ و  هلیح  نامدرم  يا  هفوک ،  مدرم  يا  دعب :  اما  ِرْدَْغلا ، َو  ِْلتَْخلا  َلْهَءا  ای  ِهَفوُْکلا ، َلْهَءا  ای  ُدـَْعب : اّمَءا 
. دریگن مارآ  ناتیاه  هلان  دوشن و  کشخ  ناتنامشچ  کشا  دینک ؟؟  یم  هیرگ  ُّهَنَّرلا ، ِتَءاَدَه  َو ال  ُهَْعمَّدلا ،

هک تسا  ینز  نآ  دـننام  امـش  راک  هک  انامه  ْمُکَْنَیب . الَخَد  ْمُکَناْمیَءا  َنوذِّـخَتَت  اثاْکنَءا ، ٍهَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یّتَلا  ِلَثَمَک  ْمُُکلَثَم  اَّـمَنِا 
بیرف و هلیسو ي  شیوخ ، نایم  رد  ار  دوخ  ياهدنگوس  زین  امش  تسـسگ ،  یم  مه  زا  یکی  یکی  نتفاب ، مکحم  زا  سپ  ار  دوخ  هتـشر ي 

. دیا هتخاس  بلقت 
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هنیـس ییاوسر ،  تحاقو و  زج  امـش  نایم  رد  ایآ  ِءادْعالا !؟ ُزْمَغ  َو  ِءامالا ، ُقَلَم  َو  ُِفنَّـشلا ، ُرْدَّصلاَو  ُفَطَّنلا ، َو  ُفَلَّـصلا  الا  ْمُکیف  ْلْه  َو  الَءا 
یم تفای  زین  يرگید  زیچ  نانمـشد  ربارب  رد  تراقح  تلذ و  ناکزینک و  يزادرپ  ناـبز  نوچمه  قلمت ، ییور و  ود  هنیک ،  زا  هدـنکآ  ياـه 

؟  دوش

دینام يا  هرقن  هب  ای  ٍهَدوُْحلَم ، یلَع  ٍهَّضِفَک  َْوءا  تسین  ندروخ  لباق  هک  دیور  یم  اهبالجنم  رد  هک  دینام  ار  یهایگای  ٍهَْنمِد . یلَع  یعْرَمَک  َْوءا 
يا هشوتدب  هچ  َنُوِدلاخ . ُْمْتنَءا  ِباذَْعلا  یف  َو  ْمُْکیَلَع  ُهّللا  َطِخَـس  ْنَءا  ْمُکِـسُْفنَءِال  ُْمْتمَّدَق  ام  َءاس  الَءا  دـنهد . شیارآ  نآ  هب  ار  هدرم  روگ  هک 
هیرگ َنوبِحَْتنَت !؟ َو  َنوُْکبَتَءا  دوب . دیهاوخ  نادیواج  باذـعرد  تسا و  ادـخ  طخـسو  مشخ  نامه  هک  يا  هشوت  ؛ دـیا هداتـسرف  ترخآ  يارب 
سپ ، دـــینک هیرگدـــیاب  هکدـــنگوس  ادـــخ  هــب  يرآ  ـــالیلَق . اوُکَحــْـضاَو  اریثـَـک ، اوُْکباــَـف  ِهــّللا  َو  ْيا  دـــینز ؟  یم  راز  دـــینک ؟  یم 

راع گنن و  هب  ار  دوخ  ناـماد  هک  ارچ  ادـبَءا . اهَدـَْعب  ٍلْـسَِغب  اـهوُضَحْرَت  َْنل  َو  اهِرانَـش ، َو  اـهِراِعب  ُْمْتبَهَذ  ْدَـقَلَف  دیدنخبرتمکودییرگبرایـسب .
. تسش دیناوتن  دبا  ات  دوخ  ناماد  زا  ار  نآ  يدیلپ  گنن و  هک  دیا  هدولآ  یتیانج 

دنزرف نتـشک  زا  لصاح  گنندیناوت  یم  هنوگچ  و  ِهَّنَْجلا ، ِلْهَءا  ِبابَـش  ِیَـس  ِدّ َو  َِهلاسِّرلا ، ِنِدْعَم  َو  ُنلا ، ِهَُّوبّ ِمَتاخ  ِلیلَـس  َْلتَق  َنوُضَحْرَت  ّینَءا  َو 
هانپ هک  یـسک  ْمُِکتَرَیِخ ، ِذالَم  َو  دییادزب ؟  دوخ  ناماد  زا  ار  تشهب  لها  ناناوج  رورـس  و  تلاسر ، ندعم  ناربمایپ ، متاخ  (، (ص ادخ لوسر 

تقیقح قح و  رب  امش  لالدتسا  نازورف  لعشم  ْمُِکتَّنُس . ِهَرْدِم  َو  ْمُِکتَّجُح ، ِرانَم  َو  امش ، يایالب  رد  سردایرف  ْمُِکَتلِزان ، ِعَْزفَم  َو  امش ، نانموم 
، ًاقْحُس َو  ْمَُکل  ًادُْعب  َو  دیداهن ،  دوخ  شود  رب  يدب  نیگنس و  راب  هچ  َنورِزَت ، ام  َءاس  الَءا  دوب . یلاسکـشخ  یطحق و  ماگنه  رد  امـش  روای  و 
هک داـب . رترود  رود و  امـش  زا  ییادـخ  تمحر  سپ  ِهّللا ، َنِم  ٍبَضَِغب  ُْمتُْؤب  َو  ُهَقْفَّـصلا ، ِتَرِـسَخ  َو  يدـْیالا ،  ِّتَبَت ، َو  ُّیْعَّـسلا ، َباَـخ  ْدَـقَلَف 

ُّهَلِّذلا ُمُْکیَلَع  َْتبِرُض  َو  دیا  هدومن  راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  ار  دوخ  و  تسا ، هدیدرگ  نایز  نیرق  نات  هلماعم  هدیرب ، ناتناتسد  هدوهیب ، ناتـشالت 
َنوُرْدَتَءا هفوک !  مدرم  يا  امش  رب  ياو  ِهَفوُْکلا ، َلْهَءا  ای  ْمُکَْلیَو  تسا . هدمآ  مزال  امش  رب  یگدنامرد  يراوخ و  بیترت  نیدب  و  ُهَنَکْـسَْملاَو .

اب نارتخد  ناـنز و  هچ  ُْمتْزَْربَءا !؟ َُهل  ٍهَمیرَک  ََّيءا  َو  دـیا ؟  هدـیرد  ادـخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  دـیناد  یم  اـیآ  ُْمْتیَرَف !؟ هّللا  ِلوُسَِرل  ٍدـِبَک  ََّيءا 
َو دیا !؟ هتخیر  نیمز  رب  ترضح  نآ  زا  ینوخ  هچ  ُْمتْکَفَس !؟ َُهل  ٍمَد  ََّيءا  َو  دیا !؟  هدناشک  رازاب  هچوک و  هب  وا  نادناخ  زا  ار  يراقو  تفع و 
هدرپ و یب  ار  عیجف  تیانج  نیا  امـش  َءامُقَف . َءادْوَس  َءاْقنَع  َءاْعلَـص  اِهب  ُْمْتئِج  ْدََقل  دـیا !؟ هتـسکش  وا  زا  یتمرح  هچ  و  ُْمتْکَهَْتنا !؟ َُهل  ٍهَمْرُح  ََّيءا 
 ، هایـس هتـشگ ، خیرات  رد  يرگید  تایانج  زاغآ  رـس  هک  یتیانج  ِءامَّـسلا . ِءالِم  َو  ِضْرالا  ِعالِطَک  َءاهْوَش ، َءاقْرَخ  دیناسر ؛ ماجنا  هب  راکـشآ 

هکنیا زا  اـیآ  اـمَد ، ُءامَّـسلا  ِتَرَطَم  ْنَءا  ُْمْتبِجَعَفَءا  تسا . هدرک  رپ  ار  نامـسآ  تعـسو  نیمز و  حطـس  ماـمت  هدوب ،  ریذـپان  ناربج  کـیرات و 
، رما نیا  اب  هسیاقم  رد  ترخآ  باذع  هک  یلاح  رد  َنوُرَْـصُنت ، ُْمْتنَءا ال  َو  يزْخَءا  ِهَرِخالا  ُباَذََعل  َو  دینک ؟ یم  بجعت  هدـیراب  نوخ  نامـسآ 
هک ییاه  تلهم  سپ  ُلْهَْملا ، ْمُکَّنَّفِخَتْـسَی  الَف  دـمآ . دـهاوخن  امـش  يراـی  هب  یـسک  زور  نآ  رد  تسا و  رت  هدـننک  راوخ  رتدـیدش و  رایـسب 

ندرک باذع  رد  ادخ  هک  ارچ  ِراّثلا ، َتْوَف  ُفاخَی  َو ال  ُراِدبلا  ُهُزُفْحَی  ُّهَنءاَف ال  ددرگن ، امـش  یـشوخ  بجوم  دهد  یم  امـش  هب  لاعتم  يادـخ 
هک انامه  و  ِداصْرَْملِاَبل . ْمُّکَبَر  َّنا  َو  درادن  ماقتنا  نامز  نتفر  تسدزا  نوخ و  ندش  لامیاپ  زا  یـسرت  نوچ  دنک ، یمن  باتـش  دوخ  ناگدـنب 

. ْمِهِهاْوفَءا یف  ْمُهیْدیَءا  اوُعَـضَو  ْدَق  َو  َنوُْکبَی ، يرایِح  ٍذـِئَمْوَی  َساّنلا  ُْتیَءاَر  ْدََـقل  ِهّللا  َوَف  يواّرلا :  َلاَق  تسا . نیمک  رد  هشیمه  امـش  يادـخ 
 : دیوگ ياور 

12 ص :

هفوک رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهبطخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


یم نادـند  هب  تسد  تشپ  هتفرگ و  ناهد  رد  تسد  هاـگ  دـندرک و  یم  هیرگ  هدز  تریح  هک  مدـید  ار  مدرم  زور  نآ  رد  دـنگوس  ادـخ  هب 
تسیرگ یم  هداتسیا و  نم  رانک  رد  يدرمریپ  نایم  نا  زا  ُلوُقَی : َوُه  َو  ُُهتَیِْحل  ّْتَلَضْخا  یَّتَح  یْکبَی  یْبنَج  یلا  اِفقاو  اْخیَش  ُْتیَءاَر  َو  دندیزگ .

ْمُک ؤاِسن  َو  ِبابَّشلا  ُْریَخ  ْمُُکبابَش  َو  ِلوُهُْکلا ، ُْریَخ  ْمُُکلوُهُک  یّمُءا  َو  ُْمْتنَءا  یبَءِاب  تفگ :  یم  وا  دوب  هدش  رت  شکـشا  زا  وا  نساحم  هکنانچ  ، 
نیرتهب امـش  ناناوج  ناریپ ،  نیرتهب  امـش  ناریپ  داب !!  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  يْزبَی .  َو ال  يزُخی  ـال  ٍلْـسَن ، ُْریَخ  ْمُُکلْـسَن  َو  ِنلا ، ِءاـسّ ُْریَخ 

. دیدرگ یمن  تسکش  ياریذپ  هدشن  راوخ  زگ  ره  تسا ؛ لسن  نیرتهبامش  لسنو  نانز  نیرتهب  امش  نانز  ، ناناوج

: ماش رد  اهیلع )  هللا  مالس  بنیز (  ترضح  هبطخ  لماک  نتم 

تیب لـها  ق   . لاس 61 ه مرحم  مهد  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  ماش : رد  س )  بنیز (  ترـضح  هبطخ  لـماک  نتم 
يربهر هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  لوسر  نادناخ  مرحم  مهدزاود  دادماب  رد  دـندمآرد . نمـشد  تراسا  هب  ماما  مرح  مالـسلا و  مهیلع 

یلاحشوخ و  هفوک ، هب  دورو  زا  سپ  دندرک . تکرح  هفوک  فرطب  البرک  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اهیلع و  هللا  مالس  يربک  بنیز 
هیلع نیـسح  رـس  یتقو  دـندومن . تکرح  دـیزی  رارقتـسا  لحم  ماش ، فرط  هب  يزوریپ ، هرطاخ  هب  یمـسارم  نتفرگ  دایز و  نبا  ناـیرابرد و 
سیق نب  رحز  . » دش ماجنا  دایز  نبا  هاگراب  یناوارف  نامه  هب  يرابرد  تافیرـشت  دندش ، رـضاح  دیزی  لباقم  رد  ءارـسا  شنارای و  مالّـسلا و 
نیسح ماما  تداهش  یگنوگچ  حرـش  هب  نآ  رد  درک و  داریا  ینالوط  ینارنخـس  درک  یم  تیاده  دایز  نبا  هدنیامن  ناونع  هب  ار  ناوراک  هک 

تکاس و دـیزی  دـندرک و  ضارتعا  توبن  نادـناخ  تراسا  هب  تبـسن  اه  یـضعب  مدرم ، ناـیم  زا  سپـس  تخادرپ ». شناراـی  مالّـسلا و  هیلع 
ياهرـس ءارـسا و  دـندش ، رـضاح  دوب ، هدرک  توعد  دوخ ، يزوریپ  تبـسانم  هب  دـیزی  هک  ماش  لـها  نارـس  ناـگرزب و  یتقو  دادـن . یباوج 

هیلع نیـسح  رتخد  همطاـف  نتفرگ  يزینک  يارب  ماـش  لـها  زا  یتـسوپ  خرـس  درم  تساوخرد  زا  سپ  [ 1 .] دـندروآ سلجم  هب  زین  ار  سدـقم 
ياهبل رب  نارزیخ  بوچ  ندز  ناشیا و  دـیزی و  نیب  دـنت  ياهوگتفگ  راک و  نیا  زا  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  يریگولج  و  [ 2 ،] دیزی زا  مالّسلا 

رد هک  هبطخ  نیا  یبرع  نتم  دـندرک . داریا  ینیـشتآ  هبطخ  تساخرب و  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  كراـبم 
هلآ دمحم و  یلع  هللا  یلـص  و  نیملاعلا ، بر  دمحلا هللا  تلاق : مالّـسلا و  هیلع  یلع  تنب  بنیز  تماقف  : » تسا نینچ  هک  تسا  هدـمآ  فوهل 

(. هیآ 10 مور ، هروس  « ) نوؤزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تایآب  اوبذک  نا  يوسلا  اءاسا  نیذلا  هبقاع  ناک  مث  : » لوقی کلذک  هللا  قدص  نیعمجا .
!! همارک هیلع  کب  ًاناوه و  هللا  یلع  ءانب  نا  ءامالا  قاست  امک  قاسن  انحبصاف  ءامسلا  قافآ  ضرالا و  راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دیزی  ای  تننظا 

رومالا و  هقـسوتسم ، کل  ایندـلا  تیار  نیح  ارورـسم ، الذـج  کفطع ، یف  ترظن  کـفناب و  تغمـشف  هدـنع !! كرطخ  میظعل  کـبر  نا  و 
امنا مهسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحی  و ال  : » لجوزع هللا  لوق  تسینا  الهم ، الهمف  انناطلس ، انکلم  کلافـص  نیح  هقـستم و 

(. هیآ 178 نارمع ، لآ  هروس  « ) نیهم باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن 
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، َّنُهَهوجو تیدـبا  و  نهروتـس ، تکته  دـق  ایابـس !؟ هللا  لوسر  تانب  کقوس  كءاـسن و  ءاـما ك و  كریدـخت  ءاـقلطلا  نباـی  لدـعلا  نما 
سیل فیرشلا ، یندلا و  و  دیعبلا ، بیرقلا و  نههوجو  حفصتی  و  لهانملا ، لزانملا و  لها  نهفرشتسی  و  دلب ، یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهبودحت 

و ءادهـشلا !؟ ءامدـب  دـمحل  تبن  و  ءایکذالا ، دابکا  هوف  ظفل  نم  هبقارم  یجترت  فیک  و  یمح ، نهتامه  نم  ـال  و  یلو ، نهلاـجر  نم  نهعم 
اولهتسا اولهاف  مظعتسمال : مثاتم و  ریغ  لوقت  مث  ناغضالا !؟ نحإلا و  نآنـشلا و  فنـشلاب و  انیلا  رظن  نم  تیبلا  لها  انللظ  یف  لظتـسی  فیک 

. لشت دیزی ال  ای  اولاق : مث  احرف .

و هحرقلا ، تاکن  دـق  و  کلذ ، لوقت  فیک ال  و  کترـصخمب . اهتکنت  هنجلا  لـها  بابـش  دیـس  مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  اـیانث  یلع  ًاـیحتنم 
تمعز کخایـشاب ، ُّفتهت  و  بلطملادـبع !؟ لآ  نم  ضرالا  موجن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیرذ  ءامد  کتقاداب  هفاـشلا ، تلـصاتسا 

هانقحب و ذـخ  مهللا  تلعف . ام  تلعف  تلق و  اـم  تلق  نکت  مل  تمکب و  تللـش و  کـنا  ندوتل  و  مهدروم ، ًاکیـش  نورتلف و  مهیداـنت ! کـنا 
یلع ندرتل  و  کمحل ، الا  تززح  كدـلجالا و ال  تیرفام  هللاوف  انتامح . لـتق  اـنءامد و  کفـس  نمب  کبـضغ  لـلحا  و  اـنملظ ، نمم  مقتنا 

مهلمـش هللا  عمجی  ثیح  هتمحل و  هترتـع و  یف  هتمرح  نم  تکهتنا  هتیرذ و  ءاـمد  کفـس  نم  تلمحت  اـمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
دمحمب و  ًامکاح ، هللااب  کبسح  و  نوقزری » مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال   » مهقحب ذخای  مهـشعش و  ملیو 

و ًادنج . فغضا  ًاناکم و  رش  مکیا  الدب و  نیملاظلل  سئب  نیملسملا ، باقر  نم  کنکم  کل و  لوس  نم  ملعیسو  ًاریهظ ، لیئربجب  ًامیصخ و 
رودصلا و  يربع ، نویعلا  نکل  کخیبوت ، رثکتثـسا  کعیرقت و  مظعتـسا  و  كردق ، رغـصتسال و  ینا  کتبطاخم ، یهاودـلا  یلع  ترج  نئل 

نم بلحتت  هاوفالا  و  انئامد ، نم  حـصنت  يدـیالا  هذـهف  ءاقلطلا ، ناطیـشلا  بزحب  ءاـبجنلا  هللا  بزح  لـتقل  بجعلا  لـک  بجعلاـف  ـالا  يرح .
نیح ال امرغم ، اکیـش  اندـقبل و  ًامنغم  انتذـختا  نئل  و  لعاوفلا ، تاهما  اهوفعت  لساوعلا و  اهبهاتت  یکاوزلا  رهاوطلا  ثثجلا  کلت  و  اـنموحل ،

كدهج بصان  و  کیعـس ، عساو  كدـیکذکف ، لوعملا  هیلع  و  یکتـشملا . هللا  یلاف  دـیبعلل ، مالظب  کبرام  و  كادـی ، تمدـق  ام  الا  دـجت 
کعمج و  اددعالا ، کمایا  ادنفالا و  کیار  له  و  اهراع ، کنع  ضحرت  و ال  انرما ، كددت  و ال  انیحو ، تیمت  و ال  انرکذ ، نوعمت  هللاوف ال 

و همحرلا . هداهـشلاب و  انرخالا  و  هرفغملا ، هداعـسلاب و  انلوال  متخ  يذلا  دـمحلاف هللا  نیملاظلا ، یلع  هللا  هنعل  الا  دانملا ، يدانی  موی  اددـب ، الا 
[3 .«] لیکولا معن  هللا و  انبسح  و  دود . میحر و  هنا  هفالخلا ، انیلع  نسحی  و  دیزملا ، مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لمکی  نادللا  لاسن 
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: تسا نینچ  فنخموبا  زا  نآ  همجرت  تسا و  هدش  دراو  زین  فنخم  وبا  باتک  رد  فوهل  نتم  نیع 

ربمغیپ رب  ادـخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادـخ  ساپـس  : » تفگ تساخرب و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  »
یتشز دندش  تشز  راک  بکترم  هک  یناسک  يازـس  : » دومرف هک  هناحبـس  يادخ  تفگ  تسار  داب . وا  نادـناخ  همه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

قافآ نیمز و  فارطا  هک  نیا  يرب  یم  نامگ  ایآ  دیزی  يا  دـندومن ». ءازهتـسا  اه  نآ  هب  دـندرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  نانآ  تسا ،
هتشگ و دنلبرـس  وت  راوخ و  ادخ  دزن  ام  دنرب ، يریـسا  هب  نازینک  دننام  هب  ار  ام  هک  یتسب  ام  رب  ار  هراچ  هار  یتفرگ و  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ 

ماک هب  يزور  دنچ  ایند  يدید  هک  یتشگ  رورسم  نامداش و  يدیلاب ، دوخ  هب  هتـشادنپ  گرزب  ار  دوخ  سپ  يا ، هدش  تلزنم  ماقم و  ياراد 
ایآ رت . هتـسهآ  شاـب ، مارآ  تسا ، هتفرگ  رارق  وت  راـیتخا  رد  دوب  اـم  قح  هک  یتـموکح  و  دـخرچ ، یم  وت  دارم  قـفو  رب  اـهراک  هدـش و  وـت 

نانآ ریخ  عفن و  هب  میهد  یم  تلهم  ار  اهنآ  ام  هک  نیا  دـنا  هتـشگ  رفاک  هک  نانآ  دـننکن  نامگ   » ار لاـعتم  دـنوادخ  لوق  يا  هدرک  شومارف 
« كاندرد دشاب  یباذع  ار  نانآ  دننک و  رتشیب  هانگ  ات  میهد  یم  تلهم  ار  ناشیا  هکلب  تسا ،

هگن هدرپ  تشپ  ار  دوخ  ناگزینک  نانز و  وت ، هک  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) هدش دازآ  ناگدرب  دنزرف  يا  تسا  تلادع  زا  نیا  ایآ 
ار ناـشیاهتروص  ینک و  کـته  ار  ناـشیا  تمرح  تمـشح و  هدرپ  دنـشاب ؟ ریـسا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نارتـخد  یلو  يراد 
ار نانآ  هرهچ  فیرـش  عیـضو و  رود و  کیدزن و  و  دنزود ، اهنادـب  مشچ  بیرغ  یموب و  دـنربب ، رهـش  هب  رهـش  ار  نانآ  نانمـشد  ییاشگب ،
هک یـسک  دنک  ام  ینابهگن  تبقارم و  هک  دور  یم  دیما  هنوگچ  هدوبن و  ناشیا  اب  یـسک  ناشیا  ناراتـسرپ  نادرم و  زا  هک  یلاح  رد  دنرگنب 
دنه دنزرف  زا  هک  نیا  زا  هیانک  . ) تسا هدرک  ومن  نادیهـش  نوخ  هب  شتـشوگ  و  تسا ، هدنکفا  نوریب  ناهد  زا  هدـیوج و  ار  ناگدازآ  رگج 

اب هشیمه  دراد و  لد  رد  دـحا  ردـب و  زا  ار  ام  هنیک  هک  یـسک  نآ  دباتـشن  ام  اـب  ینمـشد  هب  هنوگچ  تشاد ) ناوت  یم  عقوت  هچ  راوخ  رگج 
یم رعـش  نیا  يرامـشب  میظع  يرما  بکترم  ینادـب و  راکهانگ  ار  دوخ  هک  نآ  نودـب  هاـگ  نآ  درگن . یم  اـم  رد  توادـع  ضغب و  هدـید 

: یناوخ
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لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث  ًاحرف  اولهتسا  اولهاف و 

هک نآ  لاح  یناوخن  رعش  نیا  ارچ  ینز . یم  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  مالّـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  ياهنادند  رب  يراد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  و 
يور ناگراتـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیرذ  نوخ  نتخیر  اب  ار  ام  هشیر  لصا و  يدومن و  كانمخز  حورجم و  ار  ام  ياه  لد 

هک دشاب  دوز  دنونـش . یم  ار  وت  يادن  هک  يراد  نامگ  یهد و  یم  ادن  ار  دوخ  ناکاین  ناردپ و  هاگ  نآ  يدیرب ، بلطملادـبع  لآ  زا  نیمز 
ریگب اهلاراب  يدرک . ار  هچنآ  يدرک  یمن  یتفگ و  هک  ار  هچنآ  یتفگ  یمن  يدوب  گنگ  لـش و  شاـک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  ناـنآ  هب 

! دیزی يا  تشک . ار  ام  نایماح  تخیر و  ام  نوخ  هک  ره  رب  ار  دوخ  بضغ  تسرف  ورف  درک و  متس  ام  هب  هک  ره  زا  شکب  ماقتنا  ار و  ام  قح 
دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  هک  دشاب  دوز  ار و  دوخ  تشوگ  رگم  يدیربن  و  ار ، دوخ  تسوپ  رگم  یتفاکـشن  دنگوس  ادخ  هب 

هک یماگنه  رد  ار ، وا  نت  هراپ  ترتع و  تمرح  نتسکش  و  ار ، وا  هیرذ  نوخ  نتخیر  تیلوئسم  یـشاب  هتـشاد  شود  رب  هک  یتلاح  رد  يوش 
هکلب دنناگدرم ، دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  ربم  نامگ  و   » ار ناشیا  قح  دریگ  یم  و  ار ، ناشیا  یگدنکارپ  دنک  یم  عمج  دنوادخ 

هللا یلـص  دمحم  تسا  یفاک  يرواد و  تهج  زا  دنوادخ  ار  وت  تسا  یفاک  و  دـنروخ ». یم  يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  دـنا و  هدـنز  ناشیا 
. تنواعم وا و  يرای  يارب  لیئربج  تمصاخم و  يارب  ار  وت  هلآ  هیلع و 
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تسا و دب  ناراکمتس  شاداپ  هک  دنادب  دومن ، راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار  وت  تخاس و  مهارف  ار  وت  تموکح  راک  هک  سک  نآ  يدوزب  و 
ملکت هبطاخم و  وت  اب  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  راگزور  بیاصم  رگا  و  تسا . رت  فیعـض  وا  روای  رتدب و  امـش  زا  کی  مادک  ماقم  هک  دـبای  رد 

زا هن  ینیب  یم  هک  یبات  یب  عزج و  نیا  مرامـش ، یم  رایـسب  ار  وت  خیبوت  میظع و  ار  وت  شنزرـس  منک و  یم  مک  ار  وت  ردـق  نادـب  یلو  منک 
هب دندنوادخ  رکشل  هک  ینابیجن  هک  تسا  راوشد  تخس و  هچ  تسا . نازوس  اه  هنیس  نایرگ و  اهمشچ  نکل  تسوت ، تبیه  تردق و  سرت 
نآ دشودب و  ام  تشوگ  زا  ناشیا  ناهد  و  دزیرب ، ناشیاهتسد  زا  ام  نوخ  دندرگ و  هتشک  دنناطیش ، بزح  هک  ناگدش ) دازآ   ) ءاقلط تسد 

! دیزی يا  اهنآ .) یسک  یب  تبرغ و  زا  هیانک   ) دنناطلغب كاخ  رد  اهراتفک  و  دننک ، یـشکرس  نابایب  ياهگرگ  ار  هزیکاپ  كاپ و  ياه  دسج 
هک ار  هچنآ  رگم  یباین  هک  یماگنه  رد  ددرگ  وت  ررـض ) ) تمارغ بجوم  تمینغ  نیا  هک  دـشاب  دوز  یتسناد  دوخ  تمینغ  ار  ام  زورما  رگا 

. مییامن یم  دامتعا  وا  رب  مینک و  یم  تیاکش  ادخ  هب  هدننک ، متس  ناگدنب  رب  دنوادخ  تسین  و  يا ، هداتسرف  شیپ  زا 

یناوتن زگره  دنگوس  ادخ  هب  ریگ ، راک  هب  يراد  هک  دـهج  ره  يامنب ، یهاوخ  هک  شـشوک  ره  نکب ، يراد  هک  رکم  دـیک و  ره  دـیزی ! يا 
يار دودز ، یناوتن  دوخ  زا  ار  متـس  نیا  گنن  زگره  دیـسر ، یناوتن  ام  تیاهن  هب  يربب ، نیب  زا  یناوتن  ار  ام  یحو  ینک ، وحم  ار  ام  دای  مان و 

ناراکمتـس رب  ادخ  تنعل  هک  دنک  ادن  قح  يدانم  هک  يزور  رد  ، تسا یگدنکارپ  هب  ور  وت  تیعمج  كدنا و  وت  تردق  ياهزور  تسوت و 
. داب
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هک میهاوخ  یم  ادـخ  زا  دـنادرگ ، زئاف  تمحر  تداهـش و  هب  ار  ام  رخآ  درک و  تبث  ترفغم  تداعـس و  هب  ار  ام  لوا  هک  ار  يادـخ  ساپس 
ام و  دودو ، راگدرورپ  میحر و  دنوادخ  تسوا  هک  دشاب ، نیشناج  فلخ و  وکین  ام  يارب  و  دیازفیب ، ناشباوث  رب  دنک و  لماک  ار  اهنآ  باوث 

[4 .«] تسا لیکو  وکین  يرما و  ره  رد  یفاک  ار 

: رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم  یفرعم 

. یمق سابع  خیش  لامالا  یهتنم  . 1

. يربط كولملا  لسرلا و  خیرات  . 2

، یهللا تیآ  یقتدمحمدیـس  مجرتـم  خـیرات ، ریـسم  رد  عیـشت  دـمحم ، نیـسحدیس  يرفعج ، [ . 1 . ] یمق ساـبع  خیـش  موـمهملا ، سفن  . 3
ص80. ، 10 پاچ

ام لاح  هدهاشم  زا  دیزی  دندومن ، دیزی  سلجم  دراو  راب  تقر  عضو  نآ  اب  ار  ام  هک  یماگنه  هدومرف  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رتخد  همطاف  [ . 2]
تفگ دـیزی  هب  داتفا و  مدوب  هرهچ  ابیز  يرتخد  هک  نم  هب  شمـشچ  دوقب  نوگ  خرـس  یمدآ  هک  اه  یماش  زا  یکی  تقو  ناـمه  دـش  رثاـتم 

یـشورفباتک نارهت ، یناسارخ ، يدـعاس  رقاب  دـمحم  مجرتم ، داشرا ، دـیفم ، خیـش  ییاشخب ...  نم  هب  ار  كزینک  نیا  تسا  بسانم  ردـقچ 
ص 479. ، 76 موس ، چ  هیمالسا ،

ص 215. ، 75 مود ، چ  هوسالارد ، نارهت ، فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهلملا  رفعج ، نب  یسوم  نب  یلع  سوواط ، نبا  [ . 3]

چ نسح ، ماما  تاراشتنا  مق ، يریازج ، يوسوم  دـمحم  یلع  دیـس  مجرتم  نادیهـش ،) رالاس  لـتقم  نیلوا   ) نیـسحلا لـتقم  فنخموبا ، [ . 4]
ص 393. ، 80 لوا ،

تامارک

هب ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  سدقم  نحـص  قرب  تاسیـسءات و  دحاو  تیلویـسم  ینامز  هک  یعقر ،  نیدلا  لامک  دیـس  موحرم  -1
 : درک یم  فیرعت  نینچ  دوخ  ناتسود  زا  یکی  يارب  تشاد ،  هدهع 
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يالاب زا  هک  دوب  ثعبم  نشج  يارب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترـضح  مرح  ياه  هرانم  یناغارچ  لوغـشم  بحاص ))   )) مان هب  يرـسپ  يزور 
تلع هب  دندرک و  لقتنم  ماش  رهش  هیسابع  ناتسرامیب  هب  ار  وا  هلصافالب  دندش و  عمج  مدرم  دش .  نوگنرس  نحص  طایح  طسو  هب  ماب  تشپ 

 . دش يرتسب  ناکشزپ  طسوت  وا ،  میخو  رایسب  لاح 

هتفرگ و ار  کچوک  رتخد  کی  تسد  يا  هللجم  یب  یب  ناهگان  مدوب ،  هدیـشک  زارد  تخت  يور  رد  هک  یماگنه  دـنک :  یم  لـقن  وا  دوخ 
دهدب ماجنا  ار  شراک  دورب و  وگب  ناج !  همع  داد :  همادا  زاب  و  هدب .  ماجنا  ار  تراک  ورب  زیخ و  رب  ینک ؟  یم  هچ  اجنیا  دومرف :  رتخد  نآ 

رارف مدـش و  دـنلب  تخت  يور  زا  ناتـسرامیب  سابل  نامه  اب  مدوب ،  هدیـسرت  هک  نم  هدـنام .  مامت  همین  تراـک  ورب  دومرف :  هراـشا  یب  یب  . 
نم يدمآ ؟  نوریب  ناتـسرامیب  زا  ارچ  و  ینک ؟  یم  هچ  اجنیا  دندیـسرپ :  نم  زا  بجعت  اب  دندوب  هدروآ  ارم  هک  يدارفا  نابایخ  رد  مدرک . 

 . دش ماش  رهش  نامز  نآ  روهشم  هعقاو ،  نیا  هصالخ ،  متفگ و  ار  عقاو  حرش 

يارب تشادـن .  دـنزرف  یلو  تشاد  يدایز  تورث  وا  رتکد .  هب  فورعم  فسوی ،  مان  هب  دوب  يدوهی  يدرم  درجورب  رد  دـننک :  یم  لـقن  -2
اعد و زا  درک ،  لمع  دنتفگ  هچ  ره  تسناد و  یم  دوخ  هچ  ره  دماین .  ایند  هب  يدنزرف  مادک  چیه  زا  دید  تفرگ ،  نز  دنچ  دـنزرف  نتـشاد 

نویلیم دنچ  مشابن ،  ارچ  تفگ ،  يا ؟  هدرسفا  ارچ  دیسرپ :  دمآ و  وا  دزن  یناملـسم  درم  دوب ،  هتـسشن  سویام  يزور  دیـشخبن .  رثا  وراد ، 
 : تفگ ناملسم  درم  دوش .  یم  نم  تورث  ثراو  تاقوا  دوش .  کلام  هک  مرادن  يدنزرف  هک  نم  مدرک !  عمج  نانمشد  يارب  تورث  لام و 
 ، یهدب مسق  شرتخد  ناج  هب  ار  وا  رگا  میراد ،  یب  یب  کی  ناناملسم  ام  یشاب ،  هتشاد  قیفوت  رگا  مناد .  یم  وت  هار  زا  رتهب  یبوخ  هار  نم 
یم يوش .  راددـنزرف  ات  نک  تجاح  ضرع  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز مرح  ورب  یفخم  ایب  مه  وت  دـهاوخ .  یم  ادـخ  زا  یهاوخب ،  هچ  ره 

حبـص مدرک .  تکرح  قشمد  هب  يا  هلفاق  اب  مدرم  میاه و  هیاـسمه  اـهنز و  زا  یفخم  روط  هب  مدینـش و  ار  ناملـسم  درم  نیا  فرح  دـیوگ : 
هناـخ رد  تداـماد  وت و  نمـشد  هللا !  لوسر  اـی  اـقآ  متفگ :  تراـیز و  مه  دـعب  وـضو و  لـسغ و  لوا  متفرن ،  لـته  هب  یلو  میدیـسر ،  دوز 
همیا مان  زا  ار  وا  مان  دهد ،  يدنزرف  نم  هب  ادخ  رگا  ینک .  دیماان  ارم  هک  ناج !  یب  یب  امش  هب  اشاح  هدمآ ،  تجاح  ضرع  يارب  تدنزرف 

وا مان  دمآ و  ایند  هب  دنزرف  نوچ  تسا ،  هلماح  شنز  هک  دش  هجوتم  هام  هس  زا  سپ  تشگرب .  هلفاق  اب  وا  موش .  یم  ناملـسم  مراذگ و  یم 
باختنا تدنزرف  يارب  ار  اهناملـسم  مسا  ارچ  هک  دندرک  نم  هب  اهـضارتعا  دندیمهف و  اهیدوهی  بنیز .  ار  شرتخد  مان  دـنداهن و  نیـسح  ار 

 : دـنتفگ دـنلب  يادـص  اب  دـندوب  نم  رانک  رد  هک  ییاهیدوهی  مامت  مدـید  ناهگان  مدرک  وگزاب  ار  هصق  دـشن  مدروآ  لـیلد  هچ  ره  يدرک . 
 . دندش ناملسم  همه  و  هللا ))  یلو  ایلع  نا  دهشا  هللا و  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  ))
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(. اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد  200

 ( اهیلع هللا  مالس  بنیز (  ترضحو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

دنمـشناد و ملاـع  هک  تسا  هدروآ  هیبنیزلا ))  صیاـصخلا   )) باـتک رد  یفوتم 1348 ه ق )   ) يریازج نیدـلارون  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  -1
 : دسیون یم  شامقلا ))  هنیفس   )) مان هب  دوخ  لوکشک  باتک  رد  رمحالا  تیربک  باتک  بحاص  ینیاق ،  رقاب  دمحم  خیش  ریبخ  ثدحم 

 ، تشادـن داوس  هک  دوب  راک  زیهرپ  دـهاز و  يدیـس  اجنآ  رد  متـشاد  لاغتـشا  يوزوح  مولع  لیـصحت  هب  فرـشا  فجن  رد  هک  يرـصع  رد 
زا يا  هشوگ  نابز ،  كرت  ناریاز  زا  یکی  دـید  دوب ،  لوغـشم  ترـضح  دـقرم  ترایز  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  مرح  رد  يزور 
 ، نارق ملید  كرت و  هک  تسا  راوازـس  ایآ   : )) تفگ دوخ  هب  دش و  یتاساسحا  لیلج  دیـس  نیا  دش ،  نارق  توالت  لوغـشم  تسـشن و  مرح 

شتاقوا از  یتمـسق  تمه  تریغ و  يور  زا  وا  ینامب )) ! ؟  مورحم  نآرق  تایآ  دناوخ  زا  یـشاب و  داوس  یب  وت  دنناوخب و  ار  تدج  باتک 
مک مک  تخادرپ و  مولع  لیـصحت  هب  ار  رگید  تمـسق  و  دنک ،  نیمءات  ار  شا  یگدـنز  جراخم  ات  درک  فرـص  یناسربآ )   ) ییاقـس رد  ار 

تکرش یفوتم 1312 ه ق )  گرزب ،  يازریم   ) يزاریـش نسح  دـمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  جراخ  سرد  رد  هک  يدـح  هب  ات  درک  یقرت 
رد درک :  لقن  نینچ  نم  يارب  اسراپ  لیلج و  دیـس  نیا  تسا .  هدیـسر  داهتجا  دح  هب  دنداد  یم  لامتحا  هک  دیـسر  يا  هجرد  هب  درک و  یم 

شرضحم هب  دوب ،  لاح  هتفشآ  نیگمغ و  رایـسب  مدید ،  ار  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رـصع یلو  ترـضح  نامز  ماما  باوخ  ملاع 
ترضح ما  همع  تداهش  زور  زورما   : )) دومرف یتسه )) ؟  نایرگ  تحاران و  هنوگ  نیا  ارچ   : )) مدرک ضرع  سپس  مدرک ،  مالـس  متفر و 

 ، وا تداهش  زور  رد  لاس  ره  نونکات ،  هدرک ،  تداهـش  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ما  همع  هک  يزور  نآ  زا  تسا .  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز
ترـضح هبطخ  اهنآ  منک ،  تکاس  ار  اهنآ  مورب و  دیاب  نم  هک  دـنیرگ  یم  نانچ  نآ  دـننک ،  یم  اپ  هب  ازع  سلجم  اهنامـسآ  رد  ناگتـشرف 

هدومن تعجارم  ناگتـشرف  سلجم  نآ  زا  نونکا  مه  نم  دنیرگ ،  یم  دنناوخ و  یم  دناوخ ،  هفوک  رازاب  رد  هک  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز
 : دیوگ یم  دوب ،  نادهاز  نادباع و  هلمج  زا  هک  یلعناطلس ،  الم  جاح  -2 ما )) . 
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رکذ هسدقم  هیحان  ترایز  رد  هچنآ  نم !  يالوم  مدرک :  ضرع  مدـش ،  فرـشم  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  كرابم  رـضحم  هب  باوخ  رد  ))
 ! يرآ دومرف :  تسا ؟  حیحص  امَد )) ِعُومُّدلا  َلََدب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبََأل  َو  ًءاَسَم  َو  ًاحاَبَص  َکََّنبُْدنَأَلَف  هک ً((  تسا  هدش 

 ! هن دومرف :  تسا ؟  ربکا  یلع  تبیـصم  نآ  تسا ؟  مادک  دـینک ،  یم  هیرگ  نوخ  کشا  ياج  هب  نآ ،  گوس  رد  هک  یتبیـصم  نآ  متفگ : 
 ! درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم ،  نیا  رد  مه  وا  دوب ،  هدنز  ربکا  یلع  رگا 

نیا رد  زین  وا  دوب ،  تایح  رد  مه  سابع  ترضح  نآ  هکلب  هن !  دومرف :  تسا ؟  مالسلا ) هیلع   ) سابع ترضح  تبیصم  دوصقم  ایآ  متفگ : 
 ! درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم 

 ، دوب مه  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  ترضح  رگا  هن !  دومرف :  تسا ؟  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تبیـصم  ایآ  مدرک :  ضرع 
 ! درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد 

 . (( تسا اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ما  همع  تراسا  تبیصم  دومرف :  تسا ؟  تبیصم  مادک  نیا  سپ  مدیسرپ : 

. يزیزع سابع  هتشون  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد 

 ( اهیلع هللا  مالس  بنیز (  ترضح  نادنزرف  تداهش 

هراشا

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  نادنزرف  تداهش 

ماما شردارب  هار  يادـف  زین  ار  شنادـنزرف  زا  نت  ود  اه  يرگراثیا  اه و  يراکادـف  رب  هوالع  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  ـالبرک  ناـمرهق 
. دندیسر تداهش  هب  نوع  دمحم و  ياه  مان  هب  راوگرزب  يوناب  نآ  نادنزرف  اروشاع  زور  رد  درک و  ( مالسلا هیلع   ) نیسح
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اروشاع زور  رد  شنایرکشل  دعس و  رمع  اب  بنیز  نخس  - 2

نیـسح ماما  هب  شهاگن  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  اروشاع  زور  نوچ  هک : دـنک  یم  لقن  نینچ  هیلع  هَّللا  همحر  دـیفم  خیـش  موحرم 
: دروآرب دایرف  دمآ و  همیخ  رانک  دنا . هدرک  ناراب  ریت  ار  شندب  مامت  هتفرگ ، رارق  نانمشد  موجه  هرصاحم و  رد  هک  داتفا  ( مالسلا هیلع  )

دایرف اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز هرابود  دادن . ار  بنیز  باوج  وا  ینک ؟ یم  اشامت  وت  دوش و  یم  هتشک  نیـسح  ایآ  دعـس ، رمع  يا  وت  رب  ياو 
ياهکـشا هک  یلاح  رد  دمآ : نینچ  عبانم  زا  یخرب  رد  دادـن . ار  بنیز  باوج  یـسک  مهزاب  دوش  یمن  ادـیپ  ناملـسم  امـش  نایم  رد  ایآ  دز :

. دینادرگرب بنیز  زا  ار  دوخ  يور  دوب  ناور  شنساحم  هنوگ و  ود  رب  دعس  رمع 

: دورس ار  ریز  راعشا  دیزی  نایرکشل  طّسوت  ماما  ندش  هرصاحم  ماگنه  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح 

ُلِصَّتُم ِماَّشلِاب  اهُریخاَو  اُهلُّوا  ِّفطَّلِاب  ٍِلفاحَج   ِ َلُحُذ ْمِِهبُوُلق  ُء  ْلِم  َو  ٌْدنُج  ِهَمِطاف  ِْنبا  ْیلَع  ِرافِْقلا  ُء  ْلِم 

! تسا ماقتنا  زا  ولمم  ناشیاهلد  رپ و  رکشل  زا  همطاف  دنزرف  ّدض  رب  نابایب 

. دشاب یم  ماش  رد  شرگید  رس  البرک و  رد  شرس  کی  هک  یهوبنا  رکشل 

100 ص : البرک ، نازابناج  ناریسا و 

هنهک نهاریپ  تساوخرد  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما عادو 

نانز و هرابرد  شرهاوخ  هب  شرافـس  و  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  زا  هنهک  نهاریپ  تساوخرد  )و  مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماـما  عادو  - 
ناکدوک

، همطاف ای  موثلک ، ّما  بنیز ، ای  دز : دایرف  دمآ و  همیخ  فرط  هب  دـش  اهنت  ( مالـسلا هیلع   ) ماما هک  یماگنه  اروشاع  زور  رخآ  ياه  تعاس  رد 
هاگنآ دومن . ار  ناکدوک  اهنز و  شرافس  بنیز  شرهاوخ  هب  سپـس  مالّـسلا  ینم  ّنکیلع  دز ) ادص  مسا  هب  ار  همه  هک   ) هنالف ای  هنیکـس ، ای 

ترـضح سپـس  درواـیب ؛ نوریب  مـنت  زا  ار  نآ  دـنکن  تـبغر  یـسک  اـت  مـهد  رارق  مساـبل  ریز  ار  نآ  هـک  رواـیب  نـهاریپ  نـم  يارب  دوـمرف :
نیا دومرف : تخادـنا و  رود  ار  نآ  ترـضح  ( گنت سابل  ندیـشوپ  زا  ترـضح  هارکا   ) هدروآ گنت  ساـبل  وا  يارب  ( اـهیلع هللا  مالـس  ) بنیز

ياضاقت سپس  داد  رارق  شیاهسابل  ریز  رد  درک و  هراپ  ار  نآ  هدروآ ، هنهک  نهاریپ  هاگنآ  دشاب . هدش  راوخ  لیلذ و  هک  تسا  یـسک  سابل 
. دش گنج  هدامآ  دیشوپ و  درک ، هراپ  هراپ  مه  ار  نآ  درک و  هماج  ریز 

101 ص : البرک ، نازابناج  ناریسا و 
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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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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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
... يرگشدرگ و 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

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

... SMS و 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  هارمه و ... 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
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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