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ریدغ بحاص  نایب  رد  ریدغ 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

.یناوضر رغصا  یلع  فیلات  ریدغ / بحاص  نایب  رد  ریدغ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1387. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  71 يرهاظ :  تاصخشم 

.ریدغ نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

3-177-973-964-978 لایر :   7000 کباش : 

( . اپیف )1389 مود :  پاچ  تشاددای : 

 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

ثیداحا تفالخ --  تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP223/5/ر6غ37 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

1720941 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

رشان همدقم 
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یلص مالسا  مرکم  لوسر  تیاصو  لیـصا  نایرج  هدننک  نییبت  ریدغ  .تسا  یعیـش  رّکفت  يانبریز  یمالـسا و  یگتـسبمه  روحم  ریدغ 
يراج و نینمؤم  ناج  رد  ار  اـضر  میلـست و  تیـالو ، تفرعم ، لـالز  دیـشخب و  موادـت  ار  نیتسار  مالـسا  هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا 

.دومن هیده  نانآ  هب  ار  شخبرمث  تایح 

تیانع و اب  یلو  تفرگ  رارق  نید  نانمـشد  فرط  زا  مجاهت  دروم  ناتـسود و  فرط  زا  ییاه  يرهم  یب  دروم  خـیرات  لوط  رد  ریدـغ 
نیدتم مدرم  نالوؤسم و  تّمه  یمالـسا  يروهمج  سّدقم  ماظن  رد  هک  نونکا  مه  .دش  گنهرف  ظفح و  ریدـغ  یعقاو  ناوریپ  ریبدـت 

جاح دنمجرا  داتسا  طسوت  هک  يور  شیپ  هعومجم  میدش  نآ  رب  تسا ، یمالسا  نیمزرس  نیا  یمامت  ندش  يریدغ  رب  یمالسا  ناریا 
.مییارایب عبط  رویز  هب  ار  هدیدرگ  فیلأت  یناوضر  رغصا  یلع 

.دریگ رارق  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » تّجح ترضح  نامیالوم  هّجوت  ّقح و  ترضح  لوبق  دروم  تسا  دیما 

، یملید ناردارب  تاراشتنا  هعومجم  رد  راـکمه  نازیزع  رگید  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  مرتحم  تیلوت  هژیو  تاـیانع  زا  تسا  مزـال 
ار نانتما  رکـشت و  لامک  دـنا ، هدومن  تیلاعف  هعومجم  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  ناشالت و …  شیاشخب ، یتشآ ، يدیعـس ، دیعـس  ریما 

.دنیامرفن مورحم  دوخ  يداشرا  تارظن  زا  ار  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  هَّللا  ءاش  نا  میراد و 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لؤوسم  ریدم 
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راتفگشیپ

ربمایپ تافو  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ  ارچ  تسا  تسرد  دـییوگ  یم  امـش  هک  ار  یلئاسم  نیا  رگا  دـنیوگ : یم  یخرب 
لیلد دوخ  هبون  هب  نیا  اذل  و  تسنادـن ؟ تفالخ  قحتـسم  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  درکن و  کسمت  هلدا  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

یـضار نآ  هب  تفالخ ، هب  رکبوبا  باختنا  زا  دـعب  ای  هتـشادن و  لوبق  ار  هلدا  هنوگ  نیا  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  نآ  رب 
! تسا هدش 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اه  نآ  رد  هک  یتایاور  هب  هدرک و  یـسررب  ار  عوضوم  نیا  دراد  اج  کنیا 
.میزادرپب هدمآ  تنس  لها  رداصم  رد  هدرک و  هراشا  دوخ  تماما  هلدا  هب 
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تماما تایآ  هب  لالدتسا 

هراشا
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تماما تایآ  هب  لالدتسا 

« تیالو  » هیآ هب  لالدتسا   - 1

دنتشاد نامثع  تفالخ  مایا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دجسم  رد  هک  یجاجتحا  رد  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  فلا )
َهاوَکَّزلا َنُوتُْؤیَو  َهاوَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » تلزن ثیح  نوملعتا …  هَّللا ، مکدشناف  دومرف … « :

مهتاکز و مهتالـص و  نم  مهل  رّـسف  ام  هیالولا  نم  مهل  رّـسفی  نا  مهرما و  هالو  مهملُعی  نا  ّلـجوّزع  هَّللا  رمأـف   … (1) «، َنوُعِکاَر ْمُهَو 
ساـنلا ّنا  تننظ  يردـص و  اـهب  قاـض  هلاـسرب  ینلـسرا  هَّللا  ّنا  ساـنلا ! اـهّیا  لاـق : و  بطخ ، مث  مخ ، ریدـغب  ساـنلل  یبـصنب  مهّجح ،

يالوم و ّلجوّزع  هَّللا  ّنا  نوملعتأ  سانلا ! اهیا  لاقف : بطخ  مث  هعماج ، هالصلاب  يدونف  رما  مث  .ینبّذعیل  وا  اهغّلبَُأل  یندعواف  ینبّذکم ،
مهّللا هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : ّیلع ، ای  مق  لاق : .هَّللا  لوسر  ای  یلب  اولاـق : مهـسفنا ؟ نم  مهب  یلوا  اـنا  و  نینمؤملا ، یلوم  اـنا 

امَّنِإ  » هیآ دـش  لزان  یعقوم  هچ  دـیناد …  یم  ایآ  مهد ! یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش   » … (2) ؛» …  هاداع نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو 
زاـمن و هک  هنوگ  ناـمه  دناسانـشب و  ار  شرما  ناـیلاو  اـت  داد  روتـسد  ّلـجوّزع  دـنوادخ  اُونَمآ … ؟» …  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو 

هبطخ اذـل  و  دـیامن ، ریـسفت  مخ  ریدـغ  رد  مدرم  يارب  نم  باصتنا  اب  ار  تیالو  نانآ  يارب  درک  ریـسفت  مدرم  يارب  ار  جـح  تاـکز و 
يا دومرف : هدناوخ و 

ص:10
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یلو دننک ، بیذکت  نآ  رد  ارم  مدرم  هک  مسرت  یم  هدمآ و  گنت  نآ  يارب  ما  هنیـس  هک  داتـسرف  یتلاسر  هب  ارم  دـنوادخ  انامه  مدرم !
سپـس دننک و  تعامج  زامن  مالعا  ات  داد  روتـسد  هاگ  نآ  .درک  دـهاوخ  باذـع  ارم  هنرگو  میامن  غالبا  ار  نآ  هک  هدرک  دـیدهت  ارم 

ناشدوخ هب  نانآ  زا  نم  و  تسا ، نانمؤم  يـالوم  نم و  يـالوم  ّلـجوّزع  يادـخ  هک  دـیناد  یم  اـیآ  مدرم ! يا  دومرف : هدـناوخ  هبطخ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  هاـگ  نآ  .متـساوخ  رب  نم  یلع ! يا  زیخرب  دومرف : ادـخ ،! لوسر  يا  يرآ  دـندرک : ضرع  مرتراوازس ؟
رادب نمـشد  هتفریذپ و  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  رادب  تسود  ایادـخ  راب  .تسوا  يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف :

 … «. تسا هدرک  توادع  وا  اب  هک  سک  ره 

هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  هیآلا  هذـه  تلزن  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  يروباشین  مکاح  ب )
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  جرخف  َنوُعِکاَر ،» ْمُهَو  َهوَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهوَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » هلآو
اذـه ّالإ  ال  لاقف : ًائیـش ؟ دـحأ  كاطعأ  لئاس  ای  لاق : لئاس  اذإف  یلـصف  مئاـق ، عکار و  نیب  نّولـصی  ساـنلا  و  دجـسملا ، لـخد  هلآو و 

َنیِذَّلاَو ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » دـش لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هیآ  نیا   » (1) ؛» ًامتاخ یناطعأ  ّیلعل -  راـشا  عکارلا - 
زامن هدوب و  مایق  عوکر و  لاح  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دش  دجسم  دراو  جراخ و  لزنم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اُونَمآ ،» … 
يزیچ یسک  ایآ  لئاس ! يا  دومرف : وا  هب  ترضح  .درک  هدهاشم  ار  يریقف  ناهگان  هک  دروآ  ياج  هب  زامن  زین  ترـضح  .دندناوخ  یم 

« .داد يرتشگنا  نم  هب  هک  دوب  وا  درک -  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هراشا  هدننک -  عوکر  نیا  زج  سک  چیه  تفگ : ریقف  داد ؟ وت  هب 

ص:11

ص 102. يروباشین ، مکاح  ثیدحلا ، مولع  هفرعم  . 3 - 1
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« لامکا  » هیآ هب  لالدتسا   - 2

ناملس ماقف  : » دومرف تیالو »  » هیآ و  رمألا » یلوا   » هیآ هب  لالدتسا  دروم  رد  یجاجتحا  لیذ  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
 - هرکذ یلاعت  هَّللا -  لزناف  .هسفن  نم  هب  یلوا  ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  يالوک ، ٌءالو  لاقف : اذامک ؟ ٌءالو  هَّللا ! لوسرای  لاقف :
هَّللا لاق : هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ربکف   (1) «. ًانیِد َملْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : »

دوصقم تیالو  نیمادک  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : تساوخرب و  ناملس   » (2) ؛» …  يدعب ّیلع  هیالو  هَّللا ؟ نید  مامت  یتّوبن و  مامت  ربکا ،
هب یلوا  زین  یلع  سپ  مشاـب  یم  شدوـخ  زا  وا  هب  رتراوازـس  نم  سک  ره  نم ؛ تیـالو  دـننامه  یتیـالو  دوـمرف : ترـضح  تساـمش ؟

و مدرک ، مامت  ار  متمعن  لماک و  ار  ناتنید  امـش  يارب  زورما  درک " : لزان  ار  هیآ  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دوب  اـجنیا  .تسوا  فرـصت 
: دومرف تفگ و  ریبکت  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دشاب ."  نید  ناونع  هب  امش  يارب  مالسا  هک  مدش  یضار 

 … «. تسا نم  زا  دعب  یلع  تیالو  هب  ادخ  نید  تیمامت  توبن و  تیمامت  تسا ، رت  گرزب  ادخ 

« هیربلا ریخ   » هیآ هب  لالدتسا   - 3

انأ هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ینثّدح  لوقی : ًایلع  تعمس  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  بتاک  يراصنا ، لیحارش  نب  دیزی 
تنأ مه  ِهَّیِرَْبلا » ُْریَخ  ْمُه  َِکَئلوُأ  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » ّلجوّزع هَّللا  لوق  عمست  امأ  ّیلع ! ای  لاقف : يردص  یلإ  هدنـسم 

اذإ ضوحلا ، مکدعوم  يدعوم و  و  کتعیش ، و 

ص:12

هیآ 3. هدئام ، هروس  . 4 - 1
ح 250. ص 312 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 5 - 2
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رد هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا   » (1) ؛» نیلّجحم ءارغ  نوعدت  باسحلل  ممألا  تعمتجا 
هک یناسک  [ اّما : "] يا هدینشن  ار  لجوزع  يادخ  لوق  ایآ  یلع ! يا  دومرف : درک و  ثیدح  ارم  مدوب  هدنابـسچ  هنیـس  هب  ار  وا  هک  یلاح 

رانک رد  امش  نم و  دعوم  و  دنتـسه ، وت  نایعیـش  وت و  نانآ  دنی " [ ادخ  ] تاقولخم نیرتهب  دنداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا 
« .دیوش یم  توعد  دیتسه  دیفس  یناشیپ  هک  یلاح  رد  امش  هدش و  عمج  باسح  يارب  اه  تما  هک  نامز  نآ  تسا  رثوک ]  ] ضوح

ص:13

ص 186. یمزراوخ ، بقانم ، هیآ ؛ لیذ  لیزنتلا ، دهاوش  هیآ ؛ لیذ  روثنملا ، رد  . 6 - 1
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تماما تایاور  هب  لالدتسا 

هراشا

ص:15
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تماما تایاور  هب  لالدتسا 

« ریدغ  » ثیدح هب  لالدتسا   - 1

دوب گرزب  يدرم  تیلهاج  رد  مردپ  تسا ؛ يرایسب  لیاضف  نم  يارب  هک  تشون  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  يا  همان  هیواعم  فلا )
 … مدش هاشداپ  مالسا  رد  راب  نیلوا  يارب  نم  و 

: مالغ ای  بتکا  لاق : مث  دابکألا ؟ هلکا  نبا  ّیلع  رخفی  لئاضفلاابأ  : » دومرف وا  همان  باوج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

يونص یخأ و  ّیبنلا  دمحم 

یّمع ءادهشلا  دّیس  هزمح  و 

یسُمی یحُضی و  يذلا  رفعج  و 

یّمأ نبا  هکئالملا  عم  ریطی 

یسرعو ینکس  دمحم  تنب  و 

یمحل یمدب و  اهمحل  طونم 

اهنم يادلو  دمحأ  اطبس  و 

یمهسک مهس  هل  مکّیأف 

ًاّرط مالسالا  یلإ  مکتقبس 

یملع یمهف و  نم  ناک  ام  یلع 

مکیلع هتیالو  یل  بجوأف 

ّمخ ریدغ  موی  هَّللا  لوسر 

لیو ّمث  لیو  ّمث  لیوف 

یملظب ًادغ  هلإلا  یقلی  نمل 

(1) ؛» .بلاط یبأ  نبا  یلإ  نولیمیف  ماشلا  لهأ  هأرقی  باتکلا ال  اذه  اوفخأ  هیواعم : لاقف 

: مالغ يا  وا  هب  سیونب  دنک ؟ یم  ملظ  نم  رب  راوخرگج  دنزرف  لیاضف ، هطساو  هب  ایآ  »

ریدغ بحاص  نایب  رد  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3528/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:16

ص 112. ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 521 ؛ ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 7 - 1
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.دشاب یم  نم  يومع  ادهشلادیس  هزمح  .تسا و  نم  ردارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دمحم 

.تسا نم  ردام  رسپ  دنک  یم  زاورپ  هکئالم  اب  هارمه  زور  هنابش  هک  يرفعج  و 

.تسا سامت  رد  نم  تشوگ  نوخ و  اب  شتشوگ  دراد و  ینکس  نم  هناخ  رد  هدوب و  نم  رسمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  رتخد  و 

؟ دنراد یمهس  نینچ  نم  نوچمه  امش  نیمادک  سپ  دنا ، همطاف  زا  نم  نادنزرف  دمحا  هون  ود  و 

.تسا هدیسرن  غولب  تقو  هب  هک  مدوب  یناوجون  هک  یلاح  رد  ما ، هتفرگ  یشیپ  مالسا  هب  امش  مامت  رب  نم 

زور رد  ارم  امـش  هک  متـسه  یـسک  نم  .تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  نم  تیالو  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.درک دیهاوخن  شومارف  حلص  گنج و 

.تسا هدرک  ملظ  نم  هب  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  تمایق  يادرف  هک  یسک  رب  ياو  ياو و  ياو و  سپ 

یبا نب  یلع  هب  مدرم  ات  دوش  یم  ثعاب  هک  ارچ  دـننکن  تئارق  ار  نآ  ماش  یلاها  اـت  دـنراد  یفخم  ار  هماـن  نآ  اـت  داد  روتـسد  هیواـعم 
« .دننک ادیپ  لیامت  بلاط 

ّنّجتحأل مهل : لوقی  هتعمس  تیبلا و  یف  مالسلا  هیلع  ّیلع  عم  يروشلا  موی  بابلا  یلع  تنک  : » دیوگ یم  هلثاو  نب  رماع  لیفط  وبا  ب )
هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هل  لاق  دحا  مکیف  له  هَّللاب : مکدـشنأف  لاق …  مث  .کلذ  رییغت  مکّیمجعال  مکّیبرع و  عیطتـسیالامب  مکیلع 

بئاغلا دهاشلا  غلیبل  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  هلآو :

ص:17
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يزیچ هب  امـش  رب  دومرف : یم  اه  نآ  هب  هک  مدینـش  مدوب و  هناخ  رد  یلع  اب  اروش  زور  رد  قاتا  رد  رب  نم   » (1) ؛» مهّللا ال اولاق : يریغ ؟
نایم رد  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  دومرف … : سپس  .دشاب  هتشادن  ار  نآ  رییغت  تردق  امش  زا  مجع  برع و  هک  منک  یم  لالدتـسا 

تـسود ایادخ  راب  تسوا ، يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  دشاب : هدومرف  وا  هرابرد  ادخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  امش 
يرای ار  وا  هک  یـسک  ره  نک  يرای  و  هدرک ، ینمـشد  وا  اب  هک  ار  سک  ره  رادـب  نمـشد  هتفریذـپ و  ار  وا  تیـالو  هک  سک  ره  رادـب 

« .زگره ایادخ  راب  دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دنهد ، عالطا  نابیاغ  هب  نارضاح  دیاب  تسا ، هدومن 

نب هحلط  یلإ  ثعبف  لمجلا ، موی  ّیلع  عم  اّنک  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  یعباـت  یفوک  ّیبض  ریَذـُن  زا  شدنـس  هب  يروباـشین  مکاـح  ج )
، هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تعمـس  له  هَّللا ، کتدشن  لاقف : .هحلط  هاتأف  ینقلأ ، نأ  هَّللادیبع 

؟ هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا 

ترضح میدوب ، لمج  گنج  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ام   » (2) ؛» هحلط فرـصناف  لاق : .رکذا  مل  لاق : ینلتاقت ؟ َِملَف  لاق : .معن  لاق :
! دنگوس ادخ  هب  ار  وت  دومرف : وا  هب  ترضح  دمآ ، ترـضح  دزن  هحلط  دنک ، تاقالم  وا  اب  ات  داتـسرف  هَّللادیبع  نب  هحلط  دزن  ار  یـسک 

ایادـخ راـب  تسوا ، يـالوم  مه  یلع  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  دوـمرف : یم  هک  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  يدینـش  اـیآ 
؟ تسا هتشاد  نمشد  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  نمشد  هتفریذپ و  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  رادب  تسود 

هیلع یلع  ماما  زا  هحلط  ماگنه  نیا  رد  .دیآ  یمن  مدای  تفگ : وا  ینک ؟ یم  لاتق  نم  اب  ارچ  سپ  دومرف : ترـضح  .يرآ  تفگ : هحلط 
« .دش ادج  مالسلا 

سانلا ّیلع  دشن  : » تفگ هک  هدرک  لقن  غبصا  زا  شدنس  هب  ریثا  نبا  د )

ص:18

ح 251. ص 319 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ح 314 ؛ ص 313 ، یفنح ، یمزراوخ  بقانم  . 8 - 1
ص 107. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 371 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 9 - 2
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عمـس  نم  ّالا  موقی  ماق و ال  ّالا  لاق  ام  مخ  ریدـغ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  عمـس  نم  هبحرلا : یف 
همیزخ و  فینح ، نب  لهس  و  بنیزوبأ ، و  نصحم ، نب  ورمع  نب  هرمعوبأ  و  يراصنألا ، بویأوبأ  مهیف  ًالجر  رـشع  هعـضب  ماقف  .لوقی 

نـالجع نب  ناـمعنلا  و  يراـصنألا ، بزاـع  نب  دـیبع  و  یلولـسلا ، هداـنج  نبا  یـشبح  و  يراـصنألا ، تباـث  نـب  هَّللادـبع  و  تباـث ، نـب 
انعمـس ّانا  دهـشن  اولاقف : يراصنألا ، بر  دـبع  نب  نمحرلادـبع  و  يراصنألا ، هلاـضفوبأ  و  يراـصنألا ، هعیدو  نب  تباـث  و  يراـصنألا ،

نم لاو  مهّللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نمف  الأ  نینمؤملا ، ّیلو  انأ  یّیلو و  ّلجوّزع  هَّللا  ّنا  ـالأ  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
دای دنگوس  ار  مدرم  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع   » (1) ؛» هناعا نم  نعأ  هضغبا و  نم  ضغبأ  هبحأ و  نم  بحأ  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و 

زا هک  دـنزیخرب  یناـسک  اـهنت  و  دزیخرب ، هدوـمرف  هک  ار  نآ  دینـش  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  سک  ره  هک  درک 
بویاوبا اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  دنتـساوخ  رب  رفن  هد  زا  شیب  ماـگنه  نآ  رد  .دومرف  یم  هک  دـنا  هدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

تباث نب  هَّللادـبع  و  تباـث ، نب  همیزخ  و  فینح ، نب  لیهـس  يراـصنا و  فوع  نب  بنیز  وبا  نصحم ، نب  رمع  نب  هرمع  وبا  يراـصنا ،
وبا و  يراصنا ، هعیدو  نب  تباث  و  يراصنا ، نالجع  نب  نامعن  و  يراصنا ، بزاع  نب  دـیبع  و  یلولـس ، هداـنج  نب  یـشبُح  و  يراـصنا ،

هک مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  میهد  یم  یهاوگ  ام  دنتفگ : و  دندوب ، يراصنا ، ّبر  دبع  نمحرلادبع  يراصنا و  هلاضف 
ار وا  تفریذـپ  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  ایادـخ ! راـب  تسوا ، يـالوم  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم  سک  ره  دیـشاب ! هاـگآ  دومرف : یم 

سک ره  و  رادب ، تسود  ار  وا  تشاد  تسود  ار  وا  هک  سک  ره  و  رادب ، نمشد  ار  وا  درک  ینمـشد  وا  اب  هک  سک  ره  رادب و  تسود 
نمشد ار  وا 

ص:19

مقر 5926. ص 130 ، مقر 3341 و ج 6 ، ص 469 ، ج 3 ، هباغلا ، دسا  . 10 - 1
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« .تسا هدومن  کمک  ار  وا  هک  سک  ره  نک  کمک  و  رادب ، نمشد  ار  وا  تشاد 

هالوم تنک  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  عمـس  ًالجر  هَّللا  دُـشنَأ  سانلا : ّیلع  دـشن  : » تفگ هک  هدـش  لقن  مقرا  نب  دـیز  زا  ه )
یلع  » (1) ؛» يرصب بهذف  متک  نمیف  تنک  و  کلذب ، اودهـشف  ًایردب  رـشع  انثا  ماقف  .هاداع  نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهّللا  هالوم ، ّیلعف 
سک ره  دومرف : یم  هک  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  ار  یسک  مهد  یم  دنگوس  دومرف : داد و  دنگوس  ار  مدرم  مالسلا  هیلع 

ره رادب  نمـشد  هتفریذپ و  ار  وا  تیالو  هک  ار  یـسک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ ! راب  تسوا ، يالوم  مه  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک 
ردب گنج  رد  هدوب و  يردب  یگمه  هک  رفن  هدزاود  ماگنه  نآ  رد  دهد .] یهاوگ  دزیخرب و  ، ] تسا هدرک  ینمشد  وا  اب  هک  ار  یـسک 

ار نآ  هک  مدوب  یناسک  هلمج  زا  نم  .دنداد و  یهاوگ  ریدغ  ثیدح  هب  یگمه  هتساخرب و  دندوب  رـضاح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب 
« .دش انیبان  منامشچ  اذل  مدرک و  نامتک 

لوسر دهـش  نم  سانلا ، دشنی  وه  هبحرلا و  یف  ًایلع  تعمـس  : » تفگ هک  هدرک  لقن  رمع  نب  ناذاز  زا  شدنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا  و )
هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اوعمس  مّهنا  اودهشف  ًالجر ، رشع  هثالث  ماقف  .لاق  ام  لوقی  وه  ّمخ و  ریدغ  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا 
سک ره  هک  داد  یم  دنگوس  ار  مدرم  مدینش  هبحر "  " زور رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا   » (2) ؛»" هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : " لوقی وه  و 

یهاوگ هتساوخرب و  رفن  هدزیس  ماگنه  نآ  رد  .دهد  یهاوگ  دومرف  نانچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدوب  دهاش  مخ  ریدغ  زور  رد 
« .تسوا يالوم  مه  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف : هک  دنا  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دنداد 
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هَّللا ُدُْشنَأ  لاقف : سانلا  ُدُْشنَی  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تعمـس  : » تفگ هک  هدرک  لقن  دایز  یبا  نب  دایز  زا  شدنـس  هب  زین  و  ز )
یبا نـب  یلع  زا   » (1) ؛» اودهـشف ایردب  رـشع  انثا  ماقف  .لاق  ام  ّمخ  ریدغ  موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عمـس  ًاملـسم  ًالجر 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هک  یناملـسم  درف  ره  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : یم  داد و  یم  دنگوس  ار  مدرم  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاط 
ردـب گنج  رد  هک  هباحـص  زا  رفن  هدزاود  ماگنه  نآ  رد  دـهد .] یهاوگ   ] دومرف ار  هچ  نآ  دومرف  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  دینـش  هلآو 

« .دنتساوخ رب  دندوب  هدرک  تکرش 

یلص هَّللا  لوسر  عمس  نم  هبحرلا : یف  سانلا  ّیلع  دشن  : » دنتفگ هک  هدرک  لقن  عیثی  نب  دیز  بهو و  نب  دیعس  زا  شدنـس  هب  زین  و  ح )
هللا یلص  هَّللا  لوسر  اوعمس  مّهنا  اودهشف  هتس ، دیز  لِبق  نم  هتس و  دیعس  لِبق  نم  ماقف  لاق : .ماق  ّالا  ّمخ  ریدغ  موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا 
نم لاو  مهّللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  مهّللا  لاق : .یلب  اولاـق : نینمؤملاـب ؟ یلوأ  هَّللا  سیلأ  مخ : ریدـغ  موی  ّیلعل  لوقی  هلآو  هیلع 

هک دینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سک  ره  داد : دنگوس  ار  مدرم  هبحر "  " رد مالسلا  هیلع  یلع   » (2) ؛» هاداع نم  داع  هالاو و 
رفن شـش  زین  دیز  هیحان  زا  رفن و  شـش  دیعـس  هیحان  زا  دیوگ : یم  يوار  .دزیخرب  [ دومرف هک  ار  هچنآ   ] دومرف یم  مخ  ریدـغ  زور  رد 
یم مخ  ریدغ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  دندینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  دـنداد  یهاوگ  یگمه  هتـساخرب و 

، تسوا يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  ایادخ ! راب  دومرف : ترضح  .يرآ  دنتفگ  تسین ؟ نینمؤم  هب  یلوا  ادخ  ایآ  دومرف :
« .تسا هدرک  ینمشد  وا  اب  هک  سک  ره  رادب  نمشد  هتفریذپ و  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  رادب  تسود  ایادخ ! راب 

لاق مث  هبحرلا  یف  سانلا  ضر -  ّیلع -  عمج  : » تفگ هک  هدرک  لقن  یباحـص  یثیل  هلثاو  نب  رماع  لیفطلا  وبا  زا  شدنـس  هب  زین  و  ط )
هَّللا دشنأ  مهل :
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 - یلع  » (1) ؛» سانلا نم  نوثالث  ماقف  ماق ، اّمل  عمـس  ام  مخ  ریدـغ  موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عمـس  ملـسم  ئرمأ  لـک 
یلصادخ لوسر  زا  هک  ار  یناملـسم  درف  ره  ادخ  هب  مهد  یم  دنگوس  دومرف : نانآ  هب  سپـس  درک  عمج  ار  مدرم  هبحر "  " رد ضر - 

یهاوگ هتساخرب و  رفن  یـس  ماگنه  نآ  رد  دهد .] یهاوگ  و   ] دزیخرب دومرف ، یم  هک  ار  هچنآ  دینـش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا 
« .دنداد

عمـس نم  هَّللا  دُـشنَأ  سانلا : دـشنی  هبحرلا  یف  ضر -  ًاـیلع -  تدهـش  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  زا  زین  و  ي )
.دهشف ماق  اّمل  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  مخ : ریدغ  موی  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

موی لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  انعمـس  ّانا  دهـشن  اولاقف : مهدـحأ ، یلإ  رظنأ  ّینأک  ًایردـب  رـشع  انثا  ماقف  نمحرلادـبع : لاق 
مهّللا هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نمف  لاق : .هَّللا  لوسر  ای  یلب  انلقف : مهتاهّمأ ؟ یجاوزأ  مهسفنأ و  نم  نینمؤملاب  یلوأ  تسلأ  مخ : ریدغ 

ادـخ هب  داد : یم  دـنگوس  نـینچ  ار  مدرم  هـک  مدوـب  هـبحر "  " رد ضر -  یلع -  دـهاش  نـم   » (2) ؛» هاداع نم  داـع  و  هـالاو ، نم  لاو 
یلع سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف : یم  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  دینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  سک  ره  دنگوس !

.دهد یهاوگ  دزیخرب و  تسوا  يالوم 

یم یهاوگ  ام  دـنتفگ : یگمه  و  منک ، یم  هراظن  اه  نآ  زا  یکی  هب  هک  اـیوگ  .دنتـساوخ  رب  يردـب  هدزاود  دـیوگ : یم  نمحرلادـبع 
ناردام نم  نارـسمه  متـسین و  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  یلوا  نم  ایآ  دومرف : یم  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  میدینـش  ادـخ  لوسر  زا  میهد 

راب تسوا ، يالوم  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  دومرف : ترـضح  ادـخ ! لوسر  يا  يرآ  میتفگ : اـم  تسین ؟ ناـنمؤم 
« .تسا هتشاد  نمشد  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  نمشد  هتفریذپ و  ار  وا  تیالو  هک  سک  ره  رادب  تسود  ایادخ !

ص:22

ص 370. ج 4 ، دمحا ، دنسم  . 15 - 1

ص 119. ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 16 - 2

ریدغ بحاص  نایب  رد  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3528/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3528/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
http://www.ghaemiyeh.com


« راد  » ثیدح هب  لالدتسا   - 2

َکَتَریِشَع ْرِذنَأَو  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  هیآلا  هذه  تلزن  اّمل  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
ًاعرذ و کلذب  تقضف  نیبرقألا ، یتریـشع  رذنأ  نأ  ینرمأ  هَّللا  ّنإ  ّیلع ، ای  یل : لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یناعد  َنِیبَْرقَْألا »
هب رمؤت  ام  لعفت  الإ  ّکنإ  دمحم ! ای  لاقف : لیربج  ینءاج  یتح  هیلع  ُّتمـصف  هرکأ ، ام  مهنم  يرأ  رمألا  اذهب  مهئدابأ  یتم  ّینأ  تفرع 

یتح بلطملادـبع  ینب  یل  عمجا  مث  نبل ، نم  ًاّسع  انل  ألما  هاـش و  لـجر  هیلع  لـعجا  ماـعط و  نم  ًاـعاص  اـنل  عنـصاف  .کـّبر  کبّذـعی 
مهیف هنوصقنی -  وأ  الجر  نودـیزی  ًـالجر -  نوعبرأ  ذـئموی  مه  هل و  مهتوعد  مث  هب  ینرمأ  اـم  تلعفف  هب ، ترمأ  اـم  مهغّلبأو  مهملکأ 
لوانت هتعـضو  اّملف  هب ، تئجف  مهل  تعنـص  يذـلا  ماعطلاب  یناعد  هیلإ  اوعمتجا  اّملف  بهلوبأ  ساـبعلا و  هزمح و  بلاـطوبأ و  هماـمعأ :

.هَّللا مسب  اوذخ  لاق : مث  هحفصلا  یحاون  یف  اهاقلأ  مث  هنانسأب  اهّقشف  محللا  نم  هرذج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

مهنم دحاولا  لجرلا  ناک  نإ  هدـیب  ّیلع  سفن  يذـلا  هَّللا  میا  و  مهیدـیأ ، عضوم  ّالا  يرأ  ام  هجاح و  یـشب ء  مهل  ام  یتح  موقلا  لکأف 
لجرلا ناک  نإ  هَّللا  میا  و  ًاعیمج ، هنم  اوور  یتح  هنم  اوبرـشف  ّسعلا  کلذـب  مهتئجف  موقلا ، قسا  لاق : مث  مهعیمجل ، تمدـق  ام  لـکأیل 

مکرحـس ام  ّدحل  لاقف : مالکلا  یلإ  بهلوبأ  هَرَدـَب  مهمّلکی  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دارأ  اّملف  .هلثم  برـشیل  مهنم  دـحاولا 
تعمـس دق  ام  یلإ  ینقبـس  لجرلا  اذه  ّنإ  ّیلع ! ای  دـغلا : لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مهمّلکی  مل  موقلا و  قّرفتف  مکبحاص !

یناعد مث  مهتعمج ، مث  تلعفف ، لاق : .ّیلإ  مهعمجا  مث  تعنـص ، ام  لثمب  ماعطلا  نم  انل  ّدـعف  مهمّلکأ ، نأ  لبق  موقلا  قرفتف  لوقلا  نم 
اوبرشف سعلا  کلذب  مهتئجف  مهقسأ ، لاق : مث  هجاح ، یشب ء  مهل  ام  یتح  اولکأف  سمألاب ، لعف  امک  لعفف  مهل ، هتبّرقف  ماعطلاب 

ص:23

ریدغ بحاص  نایب  رد  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاج برعلا  یف  ًاباش  ملعأ  اـم  هَّللاو  ّینإ  بلطملادـبع ! ینب  اـی  لاـقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مّلکت  مث  ًاـعیمج ، هنم  اوور  یتح 
یلع ینرزاؤی  مکّیأف  هیلإ ، مکوعدأ  نأ  یلاعت  هَّللا  ینرمأ  دق  و  هرخآلا ، ایندلا و  ریخب  مکتئج  دـق  ّینإ  هب ، مکتئج  دـق  اّمم  لضفأب  هموق 

؟ مکیف یتفیلخ  یّیصو و  یخأ و  نوکی  نأ  یلع  رمالا  اذه 

یتفیلخ یّیصو و  یخأ و  اذه  ّنإ  لاق : مث  یتبقرب  ذخاف  .هیلع  كریزو  نوکأ  هَّللا  یبن  ای  انأ  تلق …  .ًاعیمج و  اهنع  موقلا  مجحأف  لاق :
.اوعیطأ هل و  اوعمساف  مکیف 

(1) ؛» عیطت کنبال و  عمست  نأ  كرمأ  دق  بلاط : یبأل  نولوقی  نوکحضی و  موقلا  ماقف  لاق :

دنوادخ انامه  یلع ! يا  دومرف : تساوخ و  ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  َنِیبَْرقَْألا ،» َکَتَریِـشَع  ْرِذنَأَو  : » دش لزان  هیآ  نیا  نوچ  »
يزیچ منک  اه  نآ  زا  توعد  هب  عورـش  رگا  مناد  یم  ما و  هقیـضم  رد  تهج  نیا  زا  یلو  مهد ، میب  ار  مکیدزن  موق  ات  هداد  ناـمرف  ارم 

ار هچنآ  رگا  دّـمحم ! يا  دومرف : دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج  هک  نیا  اـت  مدرک  راـیتخا  توکـس  نم  .مراد  تهارک  هک  منک  یم  هدـهاشم 
نار کی  زپب و  نان  نک و  هدـمآ  مدـنگ  نم  کی  سپ  .درک  دـهاوخ  باذـع  ار  وت  تراگدرورپ  یهدـن  ماـجنا  يا  هدـش  هداد  ناـمرف 

هک يروتسد  هدرک و  هاگآ  ار  نانآ  ات  نک  عمج  ار  بلطملادبع  ینب  و  روآ ، مهارف  یتبرش  ریـش  زا  زین  و  نک ، يرادیرخ  زین  دنفـسوگ 
.میامن غالبا  هدش  هداد  نم  هب 

دوب هداد  روتسد  ترضح  هک  ار  هچنآ  نم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ص:24

ص ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  مقر 133-138 ؛ ج 1 ، قشمد ، خیرات  ص 111 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 62 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  . 17 - 1
ص 286. ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  ص 114 ؛ ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 363 ؛ ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  585 ؛
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ياهومع نانآ  نایم  رد  و  دوب ، رتشیب  ای  رتمک  ای  رفن  لهچ  اـه  نآ  تیعمج  هک  دومن  توعد  اذـغ  يارب  ار  ناـنآ  سپـس  مدرک ، مهارف 
هدرک مهارف  هک  ییاذغ  هب  ار  اه  نآ  ترضح  دندش  عمج  اذغ  يارب  یگمه  نوچ  .دندوب  بهلوبا  سابع و  هزمح ، بلاطوبا ، زا  ربمایپ 
ياه نادـند  اب  تشادرب و  ار  یتشوگ  هکت  ترـضح  میتشاذـگ ، نیمز  رب  ار  نآ  نوچ  .میدرک  رـضاح  ار  اذـغ  ام  درک و  توعد  مدوب 
دندش ریـس  هدروخ و  اذغ  نآ  زا  یگمه  .دینک  عورـش  ادخ  مان  اب  دومرف : تشاذـگ و  قبط  نایم  رد  ار  نآ  سپـس  درک و  مین  ود  دوخ 
تـسد هب  یلع  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  .دوب و  هدـشن  هتـساک  يزیچ  اذـغ  زا  دوب و  اذـغ  رب  اه  نآ  ياه  تسد  راثآ  اهنت  هک  یلاـح  رد 

.امن باریـس  ار  نانآ  دومرف : ترـضح  سپـس  .دوب  مهارف  همه  يارب  زاب  دروخ  یم  اهاذغ  مامت  رادـقم  هب  اه  نآ  رفن  کی  رگا  تسوا 
یم نانآ  زا  کـی  ره  رگا  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب  .دـندش  باریـس  هدـیماشآ و  نآ  زا  یگمه  مداد و  ناـنآ  هب  هتـشادرب و  ار  هساـک  نم 

ادتبا بهلوبا  دیوگب  نخس  نانآ  يارب  تساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  .تشاد  ناکما  دروخب  ار  تبرـش  همه  تساوخ 
تسناوتن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اذل  دندش و  قرفتم  نانآ  .تسا  هدرک  ریثأت  ار  امش  امش ، بحاص  رحـس  تفگ : درک و  تبحـص  هب 

.دیوگب نخس  نانآ  اب 

لبق درک  قرفتم  ارم  موق  يدینش و  هک  هچنآ  هب  تفرگ  تقبس  ارم  درم  نیا  انامه  یلع ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دعب  زور 
.نک عمج  نم  يارب  ار  اه  نآ  هرابود  زاس و  هدامآ  یماعط  قباس  دننامه  وت  .میوگب  نخس  نانآ  اب  نم  هک  نآ  زا 

تساوخ ار  ماعط  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .مدرک  عمج  ترضح  يارب  ار  نانآ  متساخرب و  نم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
سپس داد ، ماجنا  دوب  هداد  ماجنا  لبق  زور  هک  ار  يراک  نامه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  متخاس و  هدامآ  موق  يارب  نم  و 

ص:25
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لوسر هاگنآ  .دـندش  باریـس  هدروخ و  نآ  زا  یگمه  مداد و  نانآ  هب  هدروآ و  ار  تبرـش  فرظ  نم  .نک  باریـس  ار  اـه  نآ  دومرف :
غارـس ار  یناوج  برع  نایم  رد  نم  دنگوس ! ادخ  هب  انامه  بلطملادبع ! ینب  يا  دومرف : دـمآرد و  نخـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

و ما ، هدروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  نم  اـنامه  دـشاب ، هدروآ  ما  هدروآ  نم  هچنآ  زا  رتـهب  يزیچ  شموـق  يارب  هـک  مرادـن 
ات دنک  کمک  رما  نیا  رب  ارم  هک  تسامش  زا  رفن  نیمادک  سپ  منک ، توعد  نآ  هب  ار  امش  ات  هداد  روتسد  ارم  یلاعت  كرابت و  يادخ 

؟ دشاب امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و 

مهاوخ وت  ریزو  ادخ  ربمایپ  يا  نم  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  نم …  یلو  دندرک ، توکـس  هتخادـنا و  ریز  هب  ار  ناشیاهرـس  یگمه 
ارف شوگ  شتاروتسد  هب  سپ  تسامش ، نایم  رد  نم  نیشناج  یـصو و  ردارب و  نیا  دومرف : سپـس  هتفرگ و  ارم  ندرگ  ترـضح  .دوب 

.دینک تعاطا  ار  وا  هداد و 

هداد و ارف  شوگ  ار  تدنزرف  نخـس  ات  هداد  روتـسد  ار  وت  وا  دنتفگ : یم  بلاطوبا  هب  دـندرک و  هدـنخ  هب  عورـش  هتـساخرب و  موق  نآ 
« .ینک تعاطا 

« تیالو  » ثیدح هب  لالدتسا   - 3

کیف یناطعا  هدـحاو و  ینعنمف  ًاسمخ  کیف  تلأس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا 
قبـست هلمحت ، دـمحلا  ءاول  و  یعم ، تنا  ضرألا و  هنع  ّقشنت  نم  لوأ  ّینا  یناطعا  و  ّیلع ، یبأف  یتّمأ  کـیلع  عمجت  نا  هتلأـس  هعبرأ ؛

نینمؤملا ّیلو  تنا  و  هنجلا ، یف  یتـیب  لـباقم  کـتیب  ّنا  یناـطعا  و  هرخـآلا ، ایندـلا و  یف  یخأ  کـّنا  یناـطعا  .نیرخـآلاو و  نیلوـألا 
عانتما ار  یکی  مدرک ، اضاقت  جنپ  مالسلا -  هیلع  یلع  وت -  هرابرد  دنوادخ  زا   » (1) ؛» يدعب

ص:26

ص 119. يدنرز ، نیطمسلا ، ررد  مظن  . 18 - 1
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اطع نم  هب  یلو  .دومن  عانتما  ار  نآ  دزاس  عمتجم  وت  رب  ار  متما  هک  متـساوخ  وا  زا  دومن ؛ هدروآرب  ار  اـضاقت  راـهچ  وت  هراـبرد  درک و 
وت ینک  یم  لمح  ار  دمح  مچرپ  و  یتسه ، نم  هارمه  وت  هک  یلاح  رد  هدـش  هتفاکـش  میارب  نیمز  هک  مشاب  یـسک  نیلوا  نم  هک  درک 
هناخ هک  دومن  اطع  .یشاب و  ترخآ  ایند و  رد  نم  ردارب  وت  هک  دومن  اطع  نم  هب  .يریگ و  یم  تقبس  مچرپ  نآ  اب  نیرخآ  نیلوا و  زا 

« .یشاب نم  زا  دعب  نانمؤم  ّیلو  هک  نیا  و  دشاب ، تشهب  رد  نم  هناخ  لباقم  وت 

« تیاصو  » ثیدح هب  لالدتسا   - 4

مکیف یتفیلخ  یّیـصو و  یخأ و  اذـه  ّنإ  : » دومرف وا  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  فلا )
هداد و ارف  شوگ  وا  تاروتسد  هب  سپ  تسامش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  صخش ، نیا  انامه   » (1) ؛» اوعیطأ هل و  اوعمساف 

« .دینک تعاطا  ار  وا 

 … «. میوا ّیصو  ادخ و  لوسر  ردارب  نم   » (2) ؛» هیصو هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  وخأ  انا  : » دومرف زین  و  ب )

و همحرلا ، یبن  تثرو  بذـک ، ّالإ  يدـعب  یلبق و ال  دـحأ  اهلوقی  ال  هلوسر ، وخأ  و  هَّللادـبع ، انأ  : » دومرف يا  هبطخ  يانثا  رد  زین  و  ج )
نینچ نم  زا  دعب  لبق و  یـسک  مشاب ، یم  شلوسر  ردارب  ادخ و  هدـنب  نم   » (3) ؛» نییصولا متاخ  انأ  و  همألا ، هذه  ءاسن  هدیـس  تحکن 
متاـخ نـم  مدوـمن و  جاودزا  تـما  نـیا  ناـنز  گرزب  اـب  مـتمحر و  یبـن  ثراو  نـم  .تسوـگغورد  هـک  نآ  زج  دـیوگ  یمن  ینخس 

« .میایصوا

ص:27

ص 62. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 63 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  . 19 - 1
ص 222. یفنح ، یمزراوخ  بقانم ، . 20 - 2

ص 287. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 21 - 3

ریدغ بحاص  نایب  رد  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 35 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3528/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3528/AKS BARNAMEH/#content_note_27_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3528/AKS BARNAMEH/#content_note_27_3
http://www.ghaemiyeh.com


« تلزنم  » ثیدح هب  لالدتسا   - 5

هَّللا لوسر  وخأ  دـحأ  مکیفأ  هَّللاب ؛ مکدـشنأ  : » دومرف اروش  لها  رب  دوخ  جاـجتحا  رد  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  فلا )
تـسل ّینأ  ّـالإ  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  هنم  ینلعج  و  هسفن ، نیب  ینیب و  یخآـف  نینمؤـملا ، نیب  یخآ  ذإ  يریغ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ردارب  نم  زا  ریغ  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش   » (1) ؛» ال اولاق : ّیبن !؟
یسوم دزن  نوراه  هلزنم  هب  دوخ  دزن  ارم  تسب و  توخا  دقع  شدوخ  نم و  نیب  نینمؤم ، نیب  توخا  دقع  زا  دعب  هک  ارچ  دشاب ، هلآو 

« .زگره دنتفگ : متسین !؟ ربمایپ  نم  هک  نآ  زج  داد  رارق 

نوراه هلزنمب  یّنم  تنأ  : » دومرف نم  قح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  زا  زین  و  ب )
« .یتسه یسوم  دزن  نوراه  هلزنم  هب  نم  دزن  وت   » (2) ؛» یسوم نم 

« ّیلع نم  انا  یّنم و  ّیلع   » ثیدح هب  لالدتسا   - 6

اهلعجی زوملا و  رشقی  لعجف  زومونق ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلإ  يدها  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ریخ  دبع 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  يارب   » (3) ؛» هنم انا  یّنم و  ًاّیلع  ّنإ  تملع  ام  وأ  لاـق : ًاـّیلع ؟ ّبحت  کـّنإ  هَّللا ! لوسر  اـی  لـئاق : هل  لاـقف  یمف ، یف 

ناشیا هب  یـصخش  .دراذگ  یم  نم  ناهد  رد  هدرک و  زوم  ندـنک  تسوپ  هب  عورـش  ترـضح  .دـندروآ  هیدـه  زوم  زا  يا  هتـسد  هلآو 
.»؟ میوا زا  نم  نم و  زا  یلع  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف : ترضح  دیراد ؟ تسود  ار  یلع  امش  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع 

ص:28

ص 432. ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 22 - 1
ص 349. ج 12 ، نامه ، . 23 - 2

ص 64. یفنح ، یمزراوخ  بقانم ، . 24 - 3
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ینید تیعجرم  رب  تایآ  هب  لالدتسا 

هراشا

ص:29
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ینید تیعجرم  رب  تایآ  هب  لالدتسا 

« رمالا یلوا   » هیآ هب  لالدتسا   - 1

دنتـشاد نامثع  تفالخ  ماـیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  رد  هک  یجاـجتحا  رد  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا 
هَّللا رمأف  ْمُکنِم … ؟» ِْرمَأـْلا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اـهُّیَأی   » تلزن ثیح  نوملعتأ  هَّللا ، مکدـشنأف  دومرف … « :

ینلـسرأ هَّللا  َّنإ  سانلا ! اهیأ  لاق : بطخ و  مث  مخ  ریدـغب  سانلل  یبصنب  مهرمأ …  هالو  مهملُعی  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّیبن  ّلجوّزع 
، بطخ مث  هعماج ، هالـصلاب  يدونف  رمأ ، مث  ینبّذـعیل ، وأ  اهغّلبأل  یندـعوأف  ینبّذـکم ، سانلا  ّنأ  تننظ  يردـص و  اهب  قاـض  هلاـسرب 
: لاق .هَّللا  لوسر  ای  یلب  اولاق : مهـسفنأ ؟ نم  مهب  یلوأ  انأ  و  نینمؤملا ، یلوم  انأ  يالوم و  ّلجوّزع  هَّللا  ّنأ  نوملعتأ  سانلا ! اهّیأ  لاقف :

ایآ دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش   » … (1) ؛» هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهّللا  هالوم ، ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاـقف : .تمقف  ّیلع ، اـی  مق 
نایلاو ات  داد  نامرف  ار  شربمایپ  ّلجوّزع  دـنوادخ  سپ  َهَّللا … » …  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیَأی  : » هیآ دـش  لزاـن  یعقوم  هچ  دـیناد  یم 

دنوادخ انامه  مدرم ! يا  دومرف : هدناوخ و  يا  هبطخ  هاگنآ  مخ ، ریدغ  زور  رد  مدرم  رب  نم  ندرک  بصن  هب  دنک …  یفرعم  ار  شرما 
دیدهت ارم  دـنوادخ  یلو  دـننک ، بیذـکت  ارم  مدرم  هک  منک  یم  نامگ  هدـمآ و  گنت  نآ  يارب  ما  هنیـس  هک  هداتـسرف  یتلاسر  هب  ارم 

دعب و  دوش ، اپرب  تعامج  زامن  ات  داد  روتسد  هاگنآ  درک ، دهاوخ  باذع  ارم  هنرگو  میامن  غالبا  ار  نآ  دیاب  هک  هدرک 

ص:30

ح 250. ص 312 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  . 25 - 1
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مدرم هب  رتراوازـس  نانمؤم و  يالوم  نم  نم و  يالوم  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  دیناد  یم  ایآ  مدرم ! يا  دومرف : دـناوخ و  يا  هبطخ  نآ  زا 
، متـساخرب نم  یلع ! يا  زیخرب  دوـمرف : هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ادـخ .! لوـسر  يا  يرآ  دـندرک : ضرع  مشاـب ؟ یم  ناـشدوخ  زا 

هتفریذپ ار  یلع  تیالو  هک  سک  ره  رادب  تسود  ایادخ ! راب  تسوا ، يالوم  زین  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف : ترـضح 
« .دراد نمشد  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  نمشد  و 

« راذنا  » هیآ هب  لالدتسا   - 2

: دومرف ٍداه » ٍمْوَق    ّ ِلُِکلَو ٌرِذـنُم  َتنَأ  امَّنِإ  : » هیآ دروم  رد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  شدنـس  هب  لـبنح  نب  دـمحا  فلا )
رگ تیاده  هدنهد و  میب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   » (1) ؛» مشاه ینب  نم  لجر  داهلا  رذـنملا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  »

« .تسا مشاه  ینب  زا  يدرم 

: دومرف ٍداه » ٍمْوَق    ّ ِلُِکلَو ٌرِذـنُم  َتنَأ  امَّنِإ   » هیآ هرابرد  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح  ب )
« .مرگ تیاده  نم  هدنهد و  میب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   » (2) ؛» يداهلا انا  و  رذنملا ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  »

« ریهطت  » هیآ هب  لالدتسا   - 3

مکّیبرع و عیطتسی  امب ال  مکیلع  ّنجتحأل  مهل : لوقی  ًایلع  تعمـسف  يروشلا ، موی  تیبلا  یف  ّیلع  عم  تنک  : » دیوگ یم  هلثاو  نب  رماع 
َبِهْذـُِیل ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : » لوقی ثیح  ریهطتلا  هیآ  هیف  هَّللا  لزنا  دـحا  مکیف  له  هَّللاب ! مکدـشنأف  لاق … : مث  .کلذ  رییغت  مکّیمجع  ـال 

َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُکنَع 

ص:31

ص 262. ج 1 ، یناربط ، ریغصلا ، مجعملا  ص 126 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 26 - 1
ص 130. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 27 - 2
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هب مالـسلا  هیلع  یلع  مدینـش  هک  مدوب ، هناـخ  رد  اروش  زور  یلع  اـب  هارمه  نم   » (1) ؛» مهّللا ال اولاـق : يریغ ؟ ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا 
: … دومرف سپس  دشاب  هتشادن  ار  نآ  رییغت  تردق  امش  زا  مجع  برع و  هک  درک  مهاوخ  لالدتسا  يزیچ  هب  امـش  رب  دومرف : یم  نانآ 

امَّنِإ : » دومرف هاگنآ  دشاب  هدرک  لزان  ار  ریهطت  هیآ  وا  نأش  رد  دـنوادخ  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ار  امش 
« .زگره دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  ُمُکنَع ،» …  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 

« هلهابم  » هیآ هب  لالدتسا   - 4

نیح هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  نوّرقتفا  : » دومرف موق  اب  دوخ  جاجتحا  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  فلا )
یلصادخ لوسر  هک  دینک  یم  رارقا  ایآ   » (2) ؛» معن مهّللا  اولاق : ّینبا .؟ یتبحاصب و  یب و  ّالإ  تأی  مل  ّهنأ  هلهابملا ، یلا  نارجن  لهأ  اعد 

راب دـنتفگ : درواـین ؟ ار  منادـنزرف  ود  رـسمه و  نمزج و  هب  یـسک  درک  توعد  هلهاـبم  هب  ار  نارجن  لـها  هک  یماـگنه  هلآو  هیلع  هللا 
« .يرآ ایادخ ،

یف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  برقأ  دـحأ  مکیف  له  هَّللاب ! مکتدـشن  : » دومرف اروش  لها  هب  باطخ  هک  هدـش  لقن  زین  و  ب )
ادخ هب  ار  امش   » (3) ؛» مهّللا ال اولاق : يریغ ؟ هءاسن ، هءاسن  و  هءاـنبأ ، هاـنبأ  و  هسفن ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هلعج  نم  محرلا و 

لوسر هک  یـسک  و  تسا ؟ رت  کـیدزن  نم  زا  ندوب  محر  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  یـسک  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  دـنگوس !
؟ تسا هدروآ  باـسح  هب  دوخ  ناـنز  ار  شناـنز  دوخ و  نادـنزرف  ار  شنادـنزرف  هتـسناد و  دوـخ  سفن  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

« .زگره ایادخ ! راب  دنتفگ :

ص:32

ص 112. یعفاش ، یلزاغم  نبا  بقانملا ، . 28 - 1
.1140 مقر ، ص 116 ، ج 3 ، قشمد ، خیرات  . 29 - 2

ص 432. ج 42 ، نامه ، . 30 - 3
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ینید تیعجرم  رب  ثیداحا  هب  لالدتسا 

هراشا

ص:33
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ینید تیعجرم  رب  ثیداحا  هب  لالدتسا 

« نیلقث  » ثیدح هب  لالدتسا   - 1

عیطتـسیال اـمب  مکیلع  ّنجتحـأل  مهل : لوقی  ًاـیلع  تعمـسف  يروشلا ، موی  تیبـلا  یف  ّیلع  عم  تنک  : » دـیوگ یم  هلثاو  نب  رماـع  فلا )
مکیف كراـت  ّینا  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  نوملعتأ  هَّللاـب ! مکدـشنَأف  لاـق …  مث  کـلذ  ریغب  مکّیمجعـال  مکّیبرع و 

نم  » (1) ؛» …  معن مهّللا  اولاق : ضوحلا ؟ یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  و  اـمهب ، متکـسمتسا  اـم  اّولـضت  نل  یترتع ، هَّللا و  باـتک  نیلقثلا 
درک مهاوخ  جاجتحا  يزیچ  هب  امش  رب  دومرف : یم  نانآ  هب  باطخ  مدینـش  هک  مدوب  هناخ  رد  اروش  زور  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هارمه 
هللا یلصادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش  دومرف … : سپـس  دهد ، رییغت  ار  نآ  دناوتن  امـش  زا  مجع  برع و  هک 

زگره دـینک  کسمت  ود  نآ  هب  رگا  مترتع ، ادـخ و  باتک  مراذـگ  یم  اهب  نارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  اـنامه  دومرف : هلآو  هیلع 
! ایادـخ راب  دـنتفگ  دـنوش ؟ دراو  رثوک ]  ] ضوح رانک  رد  نم  رب  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  رگید  کـی  زا  ود  نآ  و  دـش ، دـیهاوخن  هارمگ 

« .يرآ

باتک اّولضت ؛ نل  هب  متذخا  نإ  ام  مکیف  تکرت  دق  ّینا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ب )
نآ هب  رگا  هک  متشاذگ  يزیچ  امش  نایم  رد  انامه   » (2) ؛» یتیب لها  و  مکیدیأب ، ببس  هَّللا و  دیب  ببس  هَّللا 

ص:34

ص 112. یعفاش ، یلزاغم  نبا  بقانملا ، . 31 - 1
ص 380. ج 1 ، لامعلا ، زنک  . 32 - 2
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« .متیب لها  و  امش ، ناتسد  هب  تسا  يا  هلیسو  ادخ و  تسد  هب  تسا  یببس  هک  ادخ  باتک  دش ؛ دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینک  ذخا 

« ملع هنیدم   » ثیدح هب  لالدتسا   - 2

نم  » (1) ؛» اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  دّربم  فلا )
« .تسا نآ  هزاورد  یلع  ملع و  رهش 

ملع و رهـش  نم   » (2) ؛» اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  شدنـس  هب  دـالخ  نبا  ب )
« .تسا نآ  هزاورد  یلع 

ار مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هک  هدرک  لقن  لـیفطلا  وبا  زا  شدنـس  هب  يروباـشین  مکاـح  زین  ار  اـنعم  نیا  ریظن  ج )
هک نآ  زا  لبق  دینک  لاؤس  نم  زا   » (3) ؛» یلثم يدعب  اولأست  نل  و  ینودقفت ، نا  لبق  ینولـس  : » دومرف یم  هک  مدرک  هدهاشم  ربنم  يور 

« .درک دیهاوخن  لاؤس  نم  زا  دعب  نم  لثم  زا  زگره  منک و  تلحر  امش  نایم  زا 

ِتِلماْحلا : » تفگ وا  .اهداب  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ ًاوْرَذ » ِتایِراَّذلا  ! » نانمؤمریما يا  درک : ضرع  دش و  دنلب  ماگنه  نآ  رد  اوک  نبا 
: دومرف ًاْرمَأ ؟» ِتامِّـسَقُْملا  : » تفگ .اـه  یتـشک  دوـمرف : ترـضح  ًارُْـسی ؟» ِتاـیِرْجلا  : » تفگ .اـهربا  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ ًاْرقِو »
؟ دـننایک دـندناشک  منهج  یتخبدـب  هناـخ  هب  ار  دوخ  موـق  هدرک و  نارفک  هب  لیدـبت  ار  ادـخ  تمعن  هک  یناـسک  نآ  تفگ : .هکئـالم 

(4) .شیرق نیقفانم  دومرف : ترضح 

تلزن ام  هَّللاو  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  زین  و  ه )

ص:35

ص 3. لضافلا ، باتک  . 33 - 1
.طوطخم هباحصلا ، هفرعم  . 34 - 2

ص 352. ج 2 ، مکاح ، كردتسم  . 35 - 3
.نامه . 36 - 4
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لزان يا  هیآ  چیه  دنگوس ! ادخ  هب   » (1) ؛» ًالوؤس ًاناسل  ًالوقع و  ًابلق  یل  بهو  ّیبر  ّنإ  تلزنأ ، نیأ  و  تلزنأ ، میف  تملع  دـق  ّالإ و  هیآ 
هدننک و كرد  یبلق  نم  هب  مراگدرورپ  انامه  .تسا  هتـشگ  لزان  اجک  هدـش و  لزان  یعوضوم  هچ  هرابرد  مناد  یم  هک  نآ  زج  دـشن 

« .تسا هدومن  اطع  هدننک  لاؤس  ینابز 

ّیلع همکحلا و  راد  اـنا  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  زا  شدنـس  هـب  يذـمرت  و )
« .تسا نآ  برد  یلع  تمکح و  هناخ  نم   » (2) ؛» اهباب

« قحلا عم  ّیلع   » ثیدح هب  لالدتسا   - 3

عیطتـسیال اـمب  مکیلع  ّنجتحـأل  مهل : لوقی  ًاـیلع  تعمـسف  يروشلا ، موی  تیبـلا  یف  ّیلع  عم  تنک  : » دـیوگ یم  هلثاو  نب  رماـع  فلا )
لوزی قحلا ، عم  ّیلع  ّیلع و  عم  قحلا  لاـق : هَّللا  لوسر  ّنا  نوملعتأ  هَّللاـب ! مکدـشنأف  لاـق … : مث  .کـلذ  ریغب  مکّیمجعـال  مکّیبرع و 
يزیچ هب  امـش  رب  دوـمرف : یم  مدینـش  هک  مدوـب  هناـخ  رد  اروـش  زور  مالـسلا -  هیلع  یلع  هارمه  نم   » (3) ؛» لاز ثیح  ّیلع  عم  قـحلا 
دیناد یم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش  دومرف … : سپـس  .درادن  ار  نآ  رییغت  تردـق  امـش  زا  مجع  برع و  هک  درک  مهاوخ  جاجتحا 

« .دشاب وا  هک  اج  ره  تسا  یلع  اب  هشیمه  قح  تسا ، قح  اب  یلع  یلع و  اب  قح  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک 

هک هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنس  هب  يروباشین  مکاح  ب )

ص:36

ص 67. ج 1 ، ءایلوالا ، هیلح  . 37 - 1
ص 104. ج 4 ، راثآلا ، بیذهت  ح 3807 ؛ ص 301 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحص  . 38 - 2

ص 112. یعفاش ، یلزاغم  نبا  بقانملا ، . 39 - 3
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! ایادخ راب  ار ، یلع  دنک  تمحر  ادـخ   » (1) ؛» راد ثیح  هعم  قحلا  ردأ  مهّللا  ًاـیلع ، هَّللا  محر  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
« .تسه وا  هک  اج  ره  هدب  رارق  یلع  روحم  رب  ار  قح 

« ربکا قیدص   » ثیدح هب  لالدتسا   - 4

! ربکألا قیدصلا  انا  : » دومرف یم  هک  مدینـش  دناوخ  یم  هبطخ  هرـصب  ربنم  رب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ : یم  هذاعم  فلا )
مدروآ و نامیا  دروآ  ناـمیا  رکبوبا  هک  نآ  زا  لـبق  مربکا ، قیّدـص  نم   » (2) ؛» ملـسی نأ  لبق  تملـسأ  و  رکبوبأ ، نمؤی  نأ  لبق  تنمآ 

« .مدروآ مالسا  دروآ  مالسا  وا  هک  نآ  زا  لبق 

ّالإ يدعب  اهلوقی  ال  ربکألا ، قیدصلا  انأ  و  هلوسر ، وخأ  هَّللا و  دبع  انأ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  زین  و  ب )
نم زا  دعب  یـسک  مربکا ، قیدص  نم  و  میوا ، لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم   » (3) ؛» نینس عبـس  سانلا  لبق  تیّلـص  دقل  و  ٍرتفم ، باّذک 

« .مدروآ ياج  هب  زامن  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه  نم  .دنک  یمن  هدننز  ارتفا  وگغورد و  رایسب  زج  هب  ار  اعدا  نیا 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  یکیدزن  سنا و  هب  لالدتسا   - 5

لوسر مایأ  یف  تنک  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  فلا )

ص:37

ص 124و125. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 40 - 1
ص 164. ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 95 ؛ ج 3 ، يربط ، هرضنلا ، ضایرلا  ص 169 ؛ هبیتق ، نبا  فراعملا ، . 41 - 2

ج 3، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  ص 498 ؛ ج 7 ، هبیش ، یبا  نبا  فنـصملا ، ح 36389 ؛ ص 122 ، ج 13 ، لاـمعلا ، زنک  . 42 - 3
ص 484. ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 56 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ح 120 ؛ ص 44 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 112 ؛
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 … ءامـسلا قفأ  یف  بکاوـکلا  یلإ  رظنی  اـمک  ساـنلا  ّیلإ  رظنی  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  نم  ءزجک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا 
هراتس هب  هک  هنوگ  نامه  دندرک  یم  رظن  نم  هب  مدرم  و  مدوب ، وا  زا  یئزج  دننامه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مایا  رد  نم   » (1) ؛»

 … «. دنتسیرگن یم  نامسآ  هنهپ  رد  اه 

هللا یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ  برقأ  دـحأ  مکیف  له  هَّللاب ! مکتدـشن  : » درک جاجتحا  نینچ  نآ  لها  رب  اروش  زور  هک  هدـش  لقن  زین  و  ب )
مهّللا اولاق : يریغ ؟ هءاـسن ، هءاـسن  و  هءاـنبأ ، هءاـنبأ  و  هسفن ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هلعج  نم  و  ّینم ؟   ] محرلا یف  هلآو  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  يدـنواشیوخ  رد  نم  زا  هک  تسه  یـسک  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  دـنگوس ! ادـخ  هـب  ار  امـش   » (2) ؛» ال
نز ار  شنانز  دوخ و  نادنزرف  ار  شنادنزرف  هداد و  رارق  دوخ  دننامه  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یـسک  و  دشاب ؟ رت  کیدزن 

« .زگره ایادخ ! راب  دنتفگ : دنادب ؟ دوخ 

وه هیلع و  تلخد  اذإ  تنک  .راهنلا و  لیللاب و  نالخدم : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  یل  ناک  : » دومرف هک  هدـش  لقن  زین  و  ج )
رد يرگید  بش و  رد  یکی  مدیسر ؛ یم  یصاصتخا  روط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  تقو  ود  رد   » (3) ؛» حنحنت یّلصی 

« .درک یم  ییادص  دراذگ  یم  زامن  هک  یلاح  رد  مدش  یم  دراو  وا  رب  نوچ  .زور و 

یّلـصی امئاق  ناک  ناف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  اهیف  لخدا  رحـسلا  نم  هعاس  یل  تناـک  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  زین  و  د )
هللا یلصادخ  لوسر  تمدخ  رحس  زا  یـصاصتخا  تعاس  کی  نم   » (4) ؛» یل نذأ  یّلـصی  نکی  مل  نا  یل و  هنذا  كاذ  ناکف  یب  حبس 

حیبست متفای  یم  زامن  لاح  رد  ار  وا  رگا  مدیسر ، یم  هلآو  هیلع 

ص:38

ص 326. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 43 - 1
ص 432. ج 42 ، نامه ، . 44 - 2

ص 111. ییاسن ، صئاصخ ، ص 80 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 45 - 3
ص 110و111. ییاسن ، صئاصخ ، ص 77 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 46 - 4
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یم دورو  هزاجا  نم  هب  دروآ  یمن  ياـج  هب  زاـمن  رگا  و  دوب ، وا  رب  ندـش  دراو  يارب  نم  هب  ربماـیپ  هزاـجا  مکح  رد  نیا  و  تفگ ، یم 
« .داد

ائیـش یّنم  لان  نم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  نید  ینید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  بسح  یبسح  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  زین  و  ه )
.تسوا و نید  نامه  زین  نم  نید  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیوه  نامه  نم  تیوه   » (1) ؛» هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نم  هلانی  اّمنإف 

« .تسا هتفرگ  ارف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  متح  روط  هب  تقیقح  رد  هتفرگ  ارف  يزیچ  نم  زا  هک  یسک 

ندوب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملع  ثراو  هب  لالدتسا   - 6

هتلأس اذإ  تنک  و  ًاراهن ، ًالیل و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلع  لخدأ  تنک  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  فلا )
هاّیإ ینمّلع  ًائیش  یسنأ  نأ ال  یل  هَّللا  اعد  .اهلیوأت و  اهریسفت و  تملع  اهتأرق و  ّالإ  هیآ  هیلع  تلزن  ام  و  ینأدتبا ، ُتکـس  نإ  ینباجأ و 

ًامهف و ًاملع و  هبلق  ألما  مهّللا  لاق : يردـص و  یلع  هدـی  عضو  دـقل  .هیـصعم و  هعاط و  یهن و  رمأ و  لالح و  الو  مارَح  نم  هتیـسن  امف 
زور هنابـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  نم   » (2) ؛» کیف یل  باجتـسا  دـق  ّهنأ  ّلجوّزع  ّیبر  ینربخأ  یل : لاق  مث  .ًارون  ًاـمکح و 
يا هیآ  وا  رب  .درک  یم  نخـس  هب  ادتبا  وا  مدش  یم  تکاس  نوچ  داد و  یم  باوج  ارم  مدرک  یم  لاؤس  وا  زا  نوچ  و  مدـش ، یم  دراو 

هک ار  يزیچ  چیه  هک  تساوخ  نم  يارب  ادخ  زا  .متـسناد و  یم  ار  شلیوأت  ریـسفت و  مدرک و  یم  تئارق  ار  نآ  هک  نآ  زج  دشن  لزان 
راـب دومرف : .ما و  هدرکن  شومارف  ار  یتیـصعم  تعاـط و  یهن و  رما و  لـالح و  مارح و  چـیه  اذـل  و  منکن ، شومارف  هداد  میلعت  نم  هب 

! ایادخ

ص:39

ص 519. ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 47 - 1
ص ییاسن ، صئاصخ  ص 170 ؛ ج 3 ، يذمرت ، حیحص  ص 98 ؛ ج 2 ، فارشألا ، باسنا  ص 386 ؛ ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 48 - 2

ص 120. ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 121 ؛ هقرحملا ، قعاوص  ص 125 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  112 ؛
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نم دروم  رد  ار  وت  ياعد  هک  ّلـجوّزع  مراـگدرورپ  ارم  داد  ربخ  دومرف : سپـس  .نادرگ  رون  تمکح و  مهف و  ملع و  زا  رپ  ار  وا  بلق 
« .درک دهاوخ  تباجا 

ادخ هب   » (2)(1) ؛» یّنم هب  ّقحأ  نمف  هّمع ، نبا  هثراو و  هّیلو و  هوخأل و  ّینا  هَّللاو  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ب )
« .تسا نم  زا  وا  هب  رتراوازس  یسک  هچ  سپ  .میوا  يومع  رسپ  ثراو و  یلو و  ادخ و  لوسر  ردارب  نم  هک  دنگوس 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـش ، لزاـن  ٌهَیِعاَو » ٌنُذُأ  اـهَیِعَتَو   » هیآ نوچ  دومرف : هک  هدـش  لـقن  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  ج )
« .یلع يا  دهد  رارق  وت  شوگ  ار  نآ  هک  متساوخ  ّلجوّزع  يادخ  زا   » (3) ؛»! ّیلع ای  کنذأ  اهلعجی  نأ  هَّللا  تلأس  »

هل هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اعد  دحأ  مکیفأ  هَّللاب ، مکتدـشن  : » دومرف یجاجتحا  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  د )
هک تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش   » (4) ؛» مهّللا ال اولاق : یل ؟ اعد  اـم  لـثم  هیعاولا  هنذأ  نوکی  نإ  ملعلا و  یف 

؟ درک اعد  نم  يارب  هک  هنوگ  نآ  دشاب  هتشاد  هدنریگارف  شوگ  هک  نیا  هدرک و  اعد  ملع  رد  وا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
« .زگره ایادخ ! راب  دنتفگ :

ص:40

ح 176. ص 107 ، ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  ح 4635 ؛ ص 126 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 86 ؛ ییاسن ، صئاصخ  . 49 - 1
.50 - 2

ص 177. ج 13 ، لامعلا ، زنک  . 51 - 3
ص 432. ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 52 - 4
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لیاضف تایآ  هب  لالدتسا 

هراشا

ص:41
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لیاضف تایآ  هب  لالدتسا 

« ءارش  » هیآ هب  لالدتسا   - 1

هَّللا لوسر  نع  ًاءانغ  مظعأ  ناک  ٌدحأ  مکیفأ  : » دومرف اروش  باحصا  اب  دوخ  جاجتحا  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  فلا )
زا ریغ  امش  نایم  رد  ایآ   » (1) ؛» مهّللا ال اولاق : یمد ؟ هجهم  هل  تلذب  یسفنب و  هتیقو  هشارف و  یلع  تعجطضا  نیح  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
وا باوختخر  رد  نم  هک  ینامز  دشاب ؟ هدرک  هدروآرب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  جـئاوح  رتشیب  همه  زا  هک  تسه  یـسک  نم 

« .زگره ایادخ ! راب  دندرک : ضرع  .مدومن  هیده  وا  هب  ار  مبلق  نوخ  هدرک و  تظفاحم  ار  وا  مناج  اب  مدیباوخ و 

: دومرف يراعشا  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  زین  و  ب )

اصحلا ئطو  نم  ریخ  یسفنب  تیقو 

رجحلاب قیتعلا و  تیبلاب  فاط  نم  و 

هب اورکمی  نأ  فاخ  هلا  لوسر 

رکملا نم  هلالا  لوطلا  وذ  هاّجنف 

انمآ راغلا  یف  هَّللا  لوسر  تاب  و 

رتس یف  هلالا و  ظفح  یف  یّقوم و 

یننورشنی یتم  مهیعارا  ّتب  و 

(2) ؛» رسألا لتقلا و  یلع  یسفن  تنّطو  دق  و 

ص:42

ص 315. یمزراوخ ، بقانم ، ص 435 ؛ ج 42 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  . 53 - 1
ص 35. صاوخلا ، هرکذت  ص 4 ؛ ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم ، . 54 - 2
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دوسألارجح ادـخ و  هناخ  رود  هب  هک  یـسک  و  مدرک ، تظافح  هداهن  ماگ  اه  هزیر  گنـس  يور  رب  هک  یـسک  نیرتهب  زا  مناج  اب  نم  »
.تسا هدرک  فاوط 

.داد شتاجن  هلیح  زا  هدنشخب  يادخ  اذل  دننک ، دراو  وا  رب  يا  هلیح  هک  دیسرت  ادخ  لوسر 

.دوب وا  هانپ  ادخ و  ظفح  رد  دیمرآ و  حبص  هب  ات  ار  بش  ناما  نما و  اب  راغ  رد  ادخ  لوسر 

يریـسا ندش و  هتـشک  يارب  ار  مدوخ  اذل  و  دننک ، یم  هعطق  هعطق  ارم  یتقو  هچ  هک  مدوب  رظتنم  هدوب و  رادیب  حبـص  هب  ات  ار  بش  نم 
« .مدوب هدرک  هدامآ 

« تّدوم  » هیآ هب  لالدتسا   - 2

نآرقلا مّلعتب  مکیلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنس  هب  یناهفصا  میعنوبا 
مث نمؤم ، لک  ّالا  انتّدوم  ظفحی  ّهنا ال  مح ، لآ  انیف  و  ّیلع : لاـق  مث  هنجلا ، یف  هبئاـجع  هرثک  تاجردـلا و  هب  نولاـنت  هتوـالت ، هرثک  و 

نآرق و يریگارف  هب  داـب  امـش  رب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   » (1) ؛»  َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْـملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَأ  اَّل  لـُق  : » أرق
تسام ردو  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپس  دیوش ، لیان  تشهب  رد  شبیاجع  ترثک  تاجرد و  هب  نآ  طسوت  هب  ات  نآ  توالت  ترثک 

ِیف َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَأ  اَّل  ُلق  : » درک تئارق  ار  هیآ  نیا  سپـس  نینمؤم ، رگم  دـنک  یمن  ظفح  ار  اـم  تّدوم  زگره  و  مح ، لآ 
 «. َیبْرُْقلا

ص:43

ص 165. ج 2 ، میعنوبا ، ناهبصا ، خیرات  . 55 - 1
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لیاضف تایاور  هب  لالدتسا 

هراشا

ص:45
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لیاضف تایاور  هب  لالدتسا 

نامیا مالسا و  رد  ندوب  قباس  هب  لالدتسا   - 1

تیّلص و  نینثالا ، موی  هلآو ] هیلع  هللا  یلص   ] ثُعب ًامالسا ، سانلا  لوأ  تنک  ّینا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  فلا )
ناملسم نیلوا  نم   » (1) ؛» دعب نم  هنید  یلاعت  هَّللا  دّیأ  و  مالسالا ، یف  رفن  لخد  یتح  نینس ، عبس  ّیلـصا  هعم  تیقب  و  ءاثالثلا ، موی  هعم 

تفه وا  اب  هارمه  و  مدراذـگ ، زامن  هبنـش  هس  زور  وا  اب  نم  دـش و  ثوعبم  هبنـشود  زور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مدوب ، مدرم  نیب  زا 
« .درک دییأت  ار  شنید  تقو  نآ  زا  لاعتم  دنوادخ  دندش و  مالسا  رد  دراو  يا  هدع  ات  مدروآ ، ياج  هب  زامن  لاس 

لوا نم   » (2) ؛» هلآو هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  عم  ملـسا  نم  لوأ  اـنا  : » دومرف هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  ینرع  هبح  ب )
« .دروآ مالسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  هک  متسه  یسک 

موی هادـغ  تملـسأ  نینثـالا و  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلع  هوبنلا  تلزنُأ  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  ج )
هللا یلصربمایپ  رب  توبن   » (3) ؛» يریغ لاجرلا  نم  دحأ  هعم  ام  هنیمی و  نع  یّلصإ  انأ  یّلـصی و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ناکف  ءاثلثلا ،

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  .مدروآ  مالسا  هبنش  هس  زور  حبص  نم  دش و  لزان  هبنشود  زور  هلآو  هیلع 

ص:46

مقر 5. ص 209 ، ج 38 ، راونألاراحب ، مقر 442 ؛ ص 328 ، ج 1 ، یلصوم ، یلعیوبا  دنسم  . 56 - 1
ص 456. ج 4 ، دادغب ، خیرات  ص 31 ؛ ج 42 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  . 57 - 2

ص 300. ج 2 ، یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  . 58 - 3
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« .دوبن نم  زا  ریغ  یسک  وا  اب  هک  یلاح  رد  مدناوخ  یم  زامن  وا  تسار  فرط  رد  نم  دناوخ و  یم  زامن 

« .مدروآ نامیا  نارگید  زا  لبق  لاس  تفه  نم   » (1) ؛» نینس عبس  سانلا  لبق  تنمآ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  د )

هدـبعی نأ  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عم  هَّللا  تدـبع  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصًایلع  تعمـس  : » دـیوگ یم  نیوج  نب  هبح  ه )
یلصادخ لوسر  هارمه  ار  ادخ  دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا   » (2) ؛»-  نینس عبس  وأ  نینس -  سمخ  همألا  هذه  نم  لجر 

« .دشاب هدرک  تدابع  ار  ادخ  تما  نیا  زا  یسک  هکنآ  زا  لبق  لاس  تفه  ای  جنپ  مدرک  تدابع  هلآو  هیلع  هللا 

نا لبق  هَّللا  تدبع  يریغ ، انّیبن  دعب  هَّللا  دبع  همألا  هذه  نم  ًادحا  فرعا  ام  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ییاسن  و )
هدرک تداـبع  ار  ادـخ  نم  زا  ریغ  هک  مسانـش  یمن  ار  شربماـیپ  دـعب  تما  نیا  زا  یـسک   » (3) ؛» نینـس عست  همألا  هذه  نم  دحا  هدـبعی 

« .دشاب هدرک  تدابع  ار  وا  یسک  تما  نیا  زا  هکنآ  زا  لبق  لاس  هن  مدرک  تدابع  ار  ادخ  نم  .دشاب 

مهّللا اولاق : یلبق ؟ هَّللا  دّحو  دـحأ  مکیفأ  وه ، ّالا  هلإ  يذـّلا ال  هَّللاب  مکدـشنأ  دومرف … « : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ز )
هب نم  زا  لـبق  ار  دـنوادخ  هک  تسه  یـسک  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  دـنگوس ! تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  ار  امـش   » … (4) ؛» ال

« .زگره ایادخ ! راب  دنتفگ : دشاب ؟ هتخانش  ّتینادحو 

یّلص نم  لّوأ  انأ  لوقی : مالسلا  هیلعًایلع  تعمس  : » دیوگ یم  ینرع  هبح  ح )

ص:47

ص 46. ییاسن ، مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  . 59 - 1
ص 122. ج 13 ، لامعلازنک ، ص 112 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ح 30 ؛ ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 60 - 2

ص 47. مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  . 61 - 3
ص 314. یفنح ، یمزراوخ  بقانم  ص 431 ؛ ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 62 - 4
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هللا یلصربمایپ  اب  هارمه  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا   » (1) ؛» هلآو هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  عم 
« .دراذگ زامن  هلآو  هیلع 

لبق هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  تیّلص  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دیوگ : یم  ّیجن  هَّللادبع  ط )
زا یسک  هکنآ  زا  لبق  لاس  هس  مدراذگ  زامن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هارمه   » (2) ؛» نینس ثالث  سانلا  نم  دحأ  هعم  یّلصی  نأ 

« .دراذگ زامن  وا  اب  مدرم 

يریغ هعم  یّلصی  ال  اذک ، اذک و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  عم  تیّلص  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  هدش  لقن  زین  و  ي )
یمن زامن  هجیدـخ  زا  ریغ  یـسک  وا  اب  هک  یلاـح  رد  مدراذـگ  زاـمن  یتدـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هارمه   » (3) ؛» هجیدخ ّالإ 

« .دناوخ

نم  » … (4) ؛» نینـس عبـس  سانلا  لبق  تیلـص  دقل  و  دومرف … « : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ : یم  يدـسا  دابع  ص )
« .مدرازگ زامن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  مدرم  زا  لبق  لاس  تفه 

(5) ؛» مهّللا ال اولاق : ّنیتلبقلا  یّلص  یلبق و  هَّلل  یّلص  دحأ  مکیف  له  هَّللاب ! مکدشنأ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ل )
؟ دشاب هدناوخ  زامن  هلبق  ود  هب  هدراذـگ و  زامن  نم  زا  لبق  ادـخ  يارب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ار  امـش  »

« .زگره ایادخ ! راب  دنتفگ :

ص:48

مقر 1. ص 42 ، ییاسن ، صئاصخ ، ص 103 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 31 ؛ ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 63 - 1
ص 33. ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 64 - 2

ص 120. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 33 ؛ ج 3 ، هباصالا ، هیشاح  باعیتسالا ، . 65 - 3
مـقر 36389؛ ص 122 ، ج 13 ، لاــمعلا ، زنک  ص 46 ؛ ییاـسن ، صئاـصخ ، مـقر 120 ؛ ص 44 ، ج 1 ، هجاـم ، نـبا  ننـس  . 66 - 4

ص 112. ج 3 ، مکاح ، كردتسم 
ص 314. یفنح ، یمزراوخ  بقانملا ، ص 431 ؛ ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 67 - 5
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  يردارب  هب  لالدتسا   - 2

« .میوا لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم   » (1) ؛» …  هَّللا لوسر  وخأ  هَّللا و  دبع  انأ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  فلا )

.باّذک ّالإ  يدـعب  اهلوقی  ال  هلوسر ، وخأ  هَّللا و  دـبع  انأ  لاقف : مالـسلا  هیلع  ّیلع  دـنع  موی  تاذ  اّنک  : » دـیوگ یم  بهو  نب  دـیز  ب )
هلمحف برطـضی ، لعجف  عرُـصف  لاق : .هلوسر  وخأ  هَّللا و  دـبع  انأ  باّذـکلا !! اذـه  لاق  امک  مکل  ّنلوقأل  هَّللاو  نافطغ : نم  لجر  لاقف 

زج هب  یسک  نم  زا  دعب  هک  میوا ، لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  دومرف : هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  يزور  ام   » (2) ؛» …  هباحصأ
نم تفگ !! باّذک  نیا  هک  ار  نیمه  میوگ  یم  نم  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : نافطغ  هلیبق  زا  یـصخش  .دـنک  یمن  اعدا  ار  نآ  باّذـک 

ار وا  شباحـصا  هک  دومن  ندز  اـپ  تسد و  هب  عورـش  دروخ و  نیمز  رب  وا  تقو  ناـمه  تفگ : يوار  .میوا  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب 
 … «. دنتشادرب

: تلقف هباحصأ ، نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یخآ  : » دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  نارگید  يذمرت و  ج )
تنأ و  هرخآلا ، ایندلا و  یف  یخأ  تنأ  یـسفنل ، کترتخا  اّمنإ  لاقف : یل !؟ خأ  ًادرف ال  ینتکرت  کباحـصا و  نیب  تیخآ  هَّللا ! لوسر  ای 

لوسر يا  مدرک : ضرع  .تسب  توخا  دقع  شباحصا  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   » (3) ؛» …  یسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم 
؟ یتشاذگ ردارب  نودب  اهنت  ارم  یلو  یتسب  توخا  دقع  تباحصا  نیب  ادخ !

ص:49

ص 112. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  مقر 6 ؛ ص 46 ، ییاسن ، صئاصخ  مقر 120 ؛ ص 44 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  . 68 - 1
ص 129. ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 312 ؛ ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 87 ؛ ییاسن ، صئاصخ ، ص 61 ؛ ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 69 - 2

ج 2،ص 91. هیبلحلا ، هریسلا  ص 120 ؛ هقرحملا ، قعاوص  ج 3،ص 169 ؛ يذمرت ، حیحص  . 70 - 3
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یـسوم دزن  نوراه  هلزنم  هب  نم  دزن  وت  یتسه و  ترخآ  ایند و  رد  نم  ردارب  وت  مدرک ، باختنا  دوخ  يارب  ار  وت  اـنامه  دومرف : ربماـیپ 
« .یشاب یم 

یلـص هَّللا  لوسر  وخأ  دحأ  مکیفأ  هَّللاب ! مکدشنأ  : » دومرف اروش  لها  رب  دوخ  جاجتحا  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  د )
؟ ّیبـن تسل  ّینأ  ّـالإ  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  هنم  ینلعج  و  هسفن ، نیب  ینیب و  یخآـف  نینمؤملا ؛ نیب  یخآ  ذإ  يریغ ؟ هلآو  هیلع  هللا 

نآ دشاب ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ردارب  هک  نم  زج  هب  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش   » (1) ؛» ال اولاق :
رارق یـسوم  دزن  نوراه  هلزنم  هب  دوخ  دزن  ارم  تسب و  يردارب  دقع  زین  شدوخ  نم و  نیب  تسب و  توخا  دـقع  نانمؤم  نیب  هک  نامز 

« .زگره دنتفگ : متسین ؟ ربمایپ  نم  هک  نآ  زج  داد 

ص:50

ص 432. ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 71 - 1
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« ریط  » ثیدح هب  لالدتسا   - 3

یلإ هَّللا و  یلإ  ّبحأ  دـحأ  مکیفأ  هَّللاب ! مکتدـشن  : » دومرف موق  اـب  دوخ  جاـجتحا  رد  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  فلا )
مهّللا و کلوسر ، یلإ  مهّللا و  لاقف : تئجف  .یعم  لـکأی  کـیلإ  کـقلخ  ّبحأـب  ینتئا  مهّللا  لوقی : ذإ  رئاـطلا  موی  و  یّنم … ، هلوسر 

نم زا  شلوسر  ادخ و  دزن  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دنگوس ! ادـخ  هب  ار  امـش   » (1) ؛» مهّللا ال اولاق : يریغ ؟ کـلوسر ، یلإ 
نآ زا  نم  هارمه  اـت  تسرفب  نم  دزن  ار  تقلخ  نیرت  بوبحم  ایادـخ ! راـب  دومرف : هک  ناـمز  نآ  هدـنرپ  زور  و  دـشاب … ؟ رت  بوبحم 
راب دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  تلوسر ،؟ يوس  هب  ایادخ  راب  تلوسر ! يوس  هب  ایادـخ ! راب  دومرف : ترـضح  مدـمآ ، نم  .دـنک  لوانت  هدـنرپ 

« .زگره ایادخ !

نیب تعـضوف  يرابحلا  هل  لاقی  ریط  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يدهأ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  زین  و  ب )
لکأی کیلإ  کقلخ  ّبحأب  ینتئا  مهّللا  لاق : مث  هَّللا  یلإ  هدی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  عفرف  هبجحی -  کلام  نب  سنأ  ناک  و  هیدی - 

اعد مث  عجرف ، .هجاـح  یلع  ینعی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  ّنإ  سنأ : هل  لاـقف  نذأتـساف  ّیلع  ءاـجف  لاـق : .ریطلا  اذـه  نم  یعم 
اعد مث  .عجرف  هجاح ] یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنإ  سنا : لاقف  نذأتـساف  ّیلع  ءاجف  هیناثلا   ] هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لکا  اّملف  .هعم  لکأف  .ّیلاو  مهّللا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هآر  اّملف  هلخدأف ، ّیلع  ءاـجف  هثلاـثلا 

نم ناک  امب  هتربخأف  .هراشب  يدـنع  ّنإ  ًابنذ و  کیلإ  یل  ّنإف  یل  رفغتـسا  نسح ! ابأ  ای  تلقف : ًایلع  تعبتا  سنأ : لاـق  .ّیلع  جرخ  هلآو 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  يارب   » (2) ؛» هایإ یتراشب  هدنع  یبنذ  بهذأ  یّنع  یضر  یل و  رفغتسا  هَّللا و  دمحف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا 

هللا یلـصربمایپ  .دوب  ترـضح  نابرد  کلام  نب  سنا  ماگنه  نآ  رد  .دـندراذگ  وا  دزن  هدروآ و  هیدـه  يرابح  ماـن  هب  يا  هدـنرپ  هلآو 
تـسرفب نم  دزن  ار  وت  يوس  هب  تقلخ  نیرت  بوبحم  ایادخ ! راب  دومن : ضرع  هدرک  دنلب  دنوادخ  يوس  هب  ار  دوخ  ناتـسد  هلآو  هیلع 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : سنا  یلو  تفرگ ، هزاجا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  يوار  .دروخب  هدـنرپ  نیا  زا  نم  اب  ات 
هزاجا دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  درک ، اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مّود  راب  .تشگزاب  ترضح  تسا و  يراک  لوغشم  هلآو 
مالسلا هیلع  یلع  درک ، اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  موس  راب  .تسا  يراک  لوغشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تفگ : سنا  تساوخ ،

هیلع یلع  ترـضح  .يآ و  نم  دزن  ایادـخ ! راب  دومرف : دـید  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نوچ  .داد و  هار  ار  وا  راب  نیا  دـمآ و 
سنا .دش  جراخ  لزنم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اذغ  فرص  زا  دعب  .دندروخ  ار  اذغ  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هارمه  مالـسلا 

نم ریصقت  زا  نسحلاوبا ! يا  مدرک ! ضرع  متفر و  وا  لابند  هب  نم  دیوگ : یم 
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وا هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ار  هچنآ  و  مراد ، یتراشب  وت  يارب  یلو  ما  هداد  ماـجنا  یهاـنگ  وت  قح  رد  هک  اریز  رذـگ ؛ رد 
هب هک  یتراشب  تهج  هب  دومن و  رافغتسا  نم  يارب  هتفگ و  ساپس  ار  ادخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .مدرک  وگزاب  دوب  هدومرف  راب  هس 

« .دش یضار  نم  زا  مداد  وا 

« هیار  » ثیدح هب  لالدتسا   - 4

، یّنم هلوسر  یلإ  هَّللا و  یلإ  ّبحأ  دحأ  مکیفأ  هَّللاب ! مکتدشن  : » دومرف موق  اب  دوخ  جاجتحا  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
ار امش   » (1) ؛» مهّللا ال اولاق : هلوسر … ؟ هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  نم  یلإ  هیارلا  ّنیطعـأل  لاـقف : ربیخ  موی  ّیلإ  هیارلا  عفد  ذإ 

ربیخ زور  رد  ار  مچرپ  هک  نامز  نآ  دشاب  رت  بوبحم  نم  زا  شلوسر  ادخ و  دزن  هک  تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب 
تـسود ار  شلوسر  ادـخ و  زین  وا  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ار  نآ  دوـمرف : درپـس و  نم  هب 

« .زگره ایادخ ! راب  دنتفگ : دراد … ؟

« باوبا ّدس   » ثیدح هب  لالدتسا   - 5

يدجـسم رّهطی  نأ  ّیبر  تلأس  ّینإ  نوراهب و  هدجـسم  رّهطی  نأ  ّهبر  لأس  یـسوم  ّنإ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
لـسرأ مث  رمع ، یلإ  لسرأ  مث  هباب : ّدسف  هعاط ، ًاعمـس و  لاق : مث  عجرتساف  کباب ، ّدس  نأ  رکب : یبأ  یلإ  لسرأ  مث  کتّیرذب ، کب و 

باب حتف  هَّللا  ّنکل  و  ّیلع ، باب  تحتف  مکباوبأ و  تددس  انأ  ام  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  مث  کلذ ، لثمب  سابعلا  یلإ 
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زا مـه  نـم  و  دـنادرگ ، كاـپ  نوراـه  يارب  ار  شدجـسم  اـت  تساوـخ  شراـگدرورپ  زا  یــسوم  اـنامه   » (1) ؛» مکباوـبأ ّدـس  ّیلع و 
هب  ] ار شا  هناخ  برد  هک  داتسرف  رکبوبا  دزن  ار  یسک  هاگ  نآ  .دنک  كاپ  ما  هیرذ  دوخ و  يارب  ار  مدجسم  ات  ما  هتساوخ  مراگدرورپ 

تعاطا هداد و  شوگ  تفگ : سپـس  تخاس  يراج  نابز  رب  ار  نوعجار ] هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا   ] عاجرتسا هملک  رکبوبا  ددنبب  دجـسم ] يوس 
هب ار  دوخ  هناخ  برد  ات  داتسرف  سابع  دزن  هب  ار  يرگید  سک  رمع و  دزن  ار  یسک  هاگ  نآ  .تسب  ار  شا  هناخ  برد  اذل  و  منک ، یم 

برد هک  دوب  ادخ  هکلب  متشاذگن ، زاب  ار  یلع  هناخ  برد  متسبن و  ار  امش  ياه  هناخ  برد  نم  دومرف : سپـس  .دندنبب  دجـسم  فرط 
« .تسب ار  امش  ياه  برد  هتشاذگ و  زاب  ار  یلع  هناخ 

ادخ هار  رد  هدهاجم  هب  لالدتسا   - 6

ّلک دنع  شیرق  یکرـشمل  لتقأ  ناک  دحأ  مکیفأ  : » دومرف اروش  زور  دوخ  جاجتحا  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  فلا )
ناکرـشم رتشیب  نم  زا  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ   » (2) ؛» مهّللا ال اولاـق : یّنم ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  لزنت  هدـیدش 

« .زگره ایادخ ! راب  دنتفگ : دشاب ؟ هتشک  دش ، یم  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  دیادش  هک  یماگنه  ار  شیرق 

کلمأ مل  ام  هیلع  عزجلا  نم  ینقحل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نع  دـحا  موی  سانلا  مزهنا  اّمل  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  زین  و  ب )
هّنظا و  یلتقلا ، یف  هتیأر  ام  و  ّرفیل ، هَّللا  لوسر  ناک  ام  تلقف : هرا ، ملف  هبلطأ  تعجرف  هیدی ، نیب  یفیسب  برضأ  هَمامأ  تنک  و  یـسفن ،

َنفج ترسکف  ءامسلا ، یلا  اننیب  نم  عفُر 
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عقو دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرب  انأ  اذإف  اوجرفأف ، موقلا ، یلع  تلمح  و  لتقُأ ، یتح  هنع  هب  ّنلتاـقُأل  یـسفن  یف  تلق  و  یفیس ،
؟ ّیلع ای  سانلا  عنص  ام  لاق : ّیلا و  رظنف  هسأر ، یلع  تمقف  هیلع ، ایشغم  ضرألا  یلع 

: یل لاقف  هیلإ ، ْتلبقأ  دق  هبیتک  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  رظنف  .كوملـسا  ودعلا و  نم  ربدـلا  اّولو  و  هَّللا ! لوسر  ای  اورفک  تلقف :
امأ هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یل  لاقف  .رابدألا  اّولو  یتح  ًالامش  انیمی و  اهبرضأ  یفیـسب ، اهیلع  تلمحف  .هبیتکلا  هذه  یلع  ای  یّنع  َّدُر 

و ًارورـس ، تیکبف  .ّیلع  ّالإ  یتف  راقفلاوذ و ال  ّالإ  فیـس  ال  يدانی : ناوضر  هل  لاـقی  ًاـکلم  ّنإ  ءامـسلا ، یف  کحیدـم  ّیلع  اـی  عمـست 
هب نانچ  دـندش  هدـنکارپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رود  زا  دـحا  گـنج  رد  مدرم  نوچ   » (1) ؛» هتمعن یلع  هناحبـس  هَّللا  تدمح 
یم عافد  وا  زا  ترـضح  لباقم  رد  مریـشمش  اب  مدوب و  ربمایپ  يولج  رد  نم  .میاـمن  لرتنک  ار  دوخ  متـسناوتن  هک  مداـتفا  بعت  عزج و 

رد ار  وا  درک و  یمن  رارف  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زگره  متفگ : دوخ  اب  .مدیدن  ار  وا  یلو  مدرک  لابند  ار  وا  متشگرب و  .مدرک 
وا هار  رد  متفگ  دوخ  اب  تسکش و  مریشمش  شکور  .تسا  هتفر  نامسآ  يوس  هب  ام  نایم  زا  هک  مدرک  نامگ  و  متفاین ، اه  هتـشک  نیب 

مدرک هدهاشم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگان  هک  مدومن ، زاب  ار  هار  ات  مدرک  هلمح  نانآ  رب  اذل  موش و  هتـشک  ات  مگنج  یم 
!؟ یلع يا  دندرک  هچ  مدرم  دومرف : درک و  رظن  نم  هب  ترضح  .مداتسیا  وا  رس  نیلاب  رب  .تسا  هدش  شوهیب  هداتفا و  نیمز  رب  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـندومن ، نمـشد  میلـست  ار  وت  هدرک و  تشپ  گنج  هب  اه  نآ  ادـخ ! لوسر  يا  دـندش  رفاک  مدرک : ضرع 
اب نم  .نک  رود  نم  زا  ار  نانآ  یلع  يا  دومرف : نم  هب  دنیآ ، یم  وا  يوس  هب  هک  داتفا  نمشد  زا  یهورگ  هب  شرظن 
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ایآ یلع ! يا  دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  .مداد  يرارف  ار  یگمه  مدرک و  هلمح  پچ  تسار و  فرط  زا  نانآ  رب  مریشمش 
زج هب  يدرم  ناوج  تسین و  راقفلاوذ  زج  هب  يریـشمش  دنز : یم  ادص  ناوضر "  مان "  هب  یکلم  يونـش ؟ یم  نامـسآ  رد  ار  تحدـم 

« .مدراذگ رکش  شتمعن  رب  ار  ادخ  متسیرگ و  يداش  زا  نم  .دشاب  یمن  یلع 

ندوب نکش  تب  هب  لالدتسا   - 7

یل لاقف  هبعکلا ، انیتأ  یّتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  انأ و  تقلطنا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هدرک  لـقن  میرم  وبا 
هللا یلص  هَّللا  یبن  یل  سلج  لزنف و  ًافعض ، یّنم  يأرف  هب  ضهنأل  تبهذف  یبکنم  یلع  دعص  سلجا و  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

ءامسلا قفأ  تلنل  تئش  ول  ّینا  ّیلا  لیخی  هناف  لاق : .یب  ضهنف  لاق : .هیبکنم  یلع  تدعصف  لاق : .یبکنم  یلع  دعـصا  لاق : هلآو و  هیلع 
اذإ یتـح  هفلخ  نم  هیدـی و  نیب  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هلوازا  تعلجف  ساـحن  وأ  رفـص  لاـثمت  هیلع  تیبـلا و  یلع  تدعـص  یتـح 

انأ و تقلطناف  تلزن  مث  ریراوقلا  رـسکتت  امک  رـسکتف  هب  تفذـقف  هب  فذـقا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یل  لاق  .هنم  تنکمتـسا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نم و   » (1) ؛» سانلا نم  دـحأ  اناقلی  نا  هیـشخ  تویبلاب  انیراوت  یتح  قبتـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

نم دـش ، راوس  نم  شود  رب  هاگنآ  نیـشنب ، دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .میدیـسر  هبعک  [ رانک  ] هب اـت  هدرک  تکرح 
: دیامرف یم  .ورب  الاب  مشود  رب  دومرف : تسشن و  نم  يارب  دمآ و  نییاپ  اذل  درک  هدهاشم  یفعض  نم  رد  ترضح  مزیخرب  هک  متساوخ 

قفا هب  مناوت  یم  مناوتب  رگا  هک  دمآ  منامگ  هب  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .درب  الاب  ارم  وا  متفر و  الاب  ترـضح  شود  رب 
يور رب  هکنیا  ات  مسرب  نامسآ 

ص:55

ص 171. ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 86 ؛ ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا  ص 84 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 78 - 1
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مدومن بقع  ولج و  هتخادـنا و  پچ  تسار و  فرط  هب  ار  اه  نآ  .دوب  سم  الط و  زا  ییاه  لاثمت  نآ  رب  هک  یلاح  رد  متفر  هبعک  ماـب 
دننامه اه  نآ  نتـسکش  هب  عورـش  نم  .نک  درخ  ار  اه  نآ  دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .مدـش  طلـسم  اه  نآ  رب  هکنیا  اـت 
یفخم اه  هناخ  رد  هکنیا  ات  متـشاذگ  هقباسم  ندرک  رارف  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  و  مدمآ ، نییاپ  سپـس  مدومن و  هزوک 

« .دنکن هدهاشم  ار  ام  یسک  ات  میدش 

« رون  » ثیدح هب  لالدتسا   - 8

زا یلع  نم و   » (1) ؛» دحاو رون  نم  ّیلع  انا و  تقلخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
« .میا هدش  هدیرفآ  رون  کی 

تئارب هروس  غالبا  هب  لالدتسا   - 9

هللا یلـص  ّیبنلا  اعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلع  هءارب  نم  تایآ  رـشع  تلزن  اّمل  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا 
ذُخَف هَتیقل  ثیحف  .رکبابأ  كردأ  یل : لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یناعد  مث  هکم ، لهأ  یلع  اـهأرقیل  اـهب  هثعبف  رکباـبأ  هلآو  هیلع 

.مهیلع هأرقاف  هکم  لهأ  یلإ  هب  بهذأف  هنم ، باتکلا 

ال لاق : یـش ء ؟ ّیف  لزن  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلإ  رکبوبأ  عجر  هنم و  باـتکلا  تذـخأ  هفحجلاـب و  هتقحلف 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  تئارب  هروس  زا  هیآ  هد  نوچ   » (2) ؛» کنم لجر  وأ  تنأ  ّالإ  کنع  يّدؤی  نل  لاقف : ینءاج  لیربج  نکلو 

اه هیآ  نآ  اب  ار  وا  تساوخ و  ار  رکبابا  ترضح  دش  لزان 

ص:56

.متشه تدوم  یبرقلا ، هدوم  . 79 - 1
ص ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 346 ؛ ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 151 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 348 ؛ ج 42 ، قشمد ، خیرات  . 80 - 2
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ریگب و وا  زا  ار  همان  يدرک  تاقالم  ار  وا  نوچ  و  باـیرد ، ار  رکبوبا  دومرف : تساوخ و  ارم  سپـس  .دـناوخب  هکم  لـها  رب  اـت  داتـسرف 
ار وا  هتفر و  رکبوبا  لابند  هب  نم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .نک  تئارق  نانآ  يارب  ربب و  هکم  یلاها  يارب  ار  نآ  تدوخ 

.متفرگ وا  زا  ار  همان  متفای و  هفحج  رد 

ترضح تسا ؟ هدش  لزان  يزیچ  نم  هرابرد  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تشگزاب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يوس  هب  رکبوبا 
« .دیامن غالبا  دناوت  یم  وت  لثم  يدرم  ای  وت و  اهنت  ار  تایآ  نیا  دومرف : دمآ و  نم  دزن  لیئربج  یلو  زگره ، دومرف :

نامیا رد  وا  تبحم  تیروحم  هب  لالدتسا   - 10

کّبحی نأ ال  ّیلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  دهعل  ّهنإ  همـسنلا  أرب  هبحلا و  قلف  يذلاو  لوقی : ًایلع  تعمـس  : » دـیوگ یم  شیبح  نب  ّرز 
: دومرف یم  هک  مدینـش  مدرک و  هدـهاشم  ربنم  يالاب  رب  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما   » (1) ؛» قفانم ّالإ  کضغبی  نمؤم و ال  ّـالإ 
زج ار  وت  هک  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  بناـج  زا  تسا  يدـهع  نیا  درک ! قلخ  ار  ملاـع  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یـسک  هب  مسق 

« .درادن نمشد  ار  وت  قفانم  زج  هب  زین  و  درادن ، تسود  نمؤم 

شیوخ يرترب  هب  لالدتسا   - 11

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  شدنس  هب  يدنه  یقتم  فلا )

ص:57

ص ج 2 ، فارشألا ، باسنا  ص 271 ؛ ج 42 ، قشمد ، خیرات  ص 306 ؛ ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ص 84 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  . 81 - 1
ص 61. ج 1 ، نامیالا ، باتک  ملسم ، حیحص  مقر 291 ؛ ص 251 ، ج 1 ، یلصوم ، یلعی  یبا  دنسم  ص 104 ؛ ییاسن ، صئاصخ ، 97 ؛
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« .میوا دودح  هب  تبسن  امش  نیرتاناد  ادخ و  زا  امش  نیرتاوقتاب  نم   » (1) ؛» هَّللا دودحل  مکملعأ  هَّلل و  مکاقتأ  انأ  »

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  وخأ  هَّللادبع و  انأ  لوقی : ّیلع  و  مشاه ، ونب  اهعم  ّیلعب و  اؤاج  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  ب )
یلع  » (2) ؛» …  یل هعیبلاب  یلوأ  متنأ  مکعیابأ و  ال  مکنم ، رمألا  اذـهب  قحأ  انأ  لاقف : عیاب ، هل : لیقف  رکب  یبأ  یلإ  هب  اوهتنا  یتح  هلآو ،

رکبوبا دزن  ار  وا  هک  نیا  ات  میوا ، لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  دومرف : یم  هک  یلاـح  رد  دـندروآ  مشاـه  ینب  هارمه  ار  مالـسلا  هیلع 
هب رتراوازـس  امـش  هکلب  منک  یمن  تعیب  امـش  اب  مرتراوازـس ، تفـالخ  رما  هب  امـش  زا  نم  دومرف : نک ، تعیب  دـش : هتفگ  وا  هب  دـندرب ،

 … «. دیتسه نم  اب  تعیب 

ّقحأ و  هنم ، رمألاب  یلوأ  هَّللاو -  انأ -  رکب و  یبأل  سانلا  عیاب  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  يدنه  یقتم  ج )
نم دـنگوس -  ادـخ  هب  هک -  یلاح  رد  دـندرک  تعیب  رکبوبا  اب  مدرم   » (3) ؛» ًارافک سانلا  عجری  نأ  هفاـخم  تعطأ  تعمـسف و  هنم ، هب 

« .دندرگرب رفک  هب  مدرم  هک  مدیسرت  هک  ارچ  مدرک  تعاطا  مدینش و  یلو  مدوب ، تفالخ  رما  هب  وا  زا  رت  قحتسم  رتراوازس و 

ّیلعل سابع  نبا  لاق  اهیف ، نمحرلادـبع  یتلا  هثالثلا  عم  اونوک  لاق : اّـمل  رمع  ّنأ  : » دـسیون یم  اروش  هصق  هراـبرد  دـیدحلا  یبا  نبا  د )
مهعم لخدأ  یّنکلو  کلذ ، ملعأ  انأ  و  مالسلا : هیلع  یلع  لاقف  نامثع ، یف  رمألا  نوکی  نأ  دیری  لجرلا  اّنم ، رمألا  بهذ  مالـسلا : هیلع 

مامالا هوبنلا و  ّنإ  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّنإ  لوقی : کلذ  لبق  ناک  و  هفالخلل ، نآلا  ینّلهأ  دق  رمع  ّنال  يروشلا ؛ یف 

ص:58

ح 31964. ص 419 ، ج 11 ، لامعلا ، زنک  . 82 - 1
ص 11. ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 83 - 2

ح 14243. ص 724 ، ج 5 ، لامعلا ، زنک  . 84 - 3
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هک دیـشاب  يرفن  هس  اـب  تفگ : هک  نوچ  رمع   » (1) ؛» هتیاورل هلعف  هضقانم  سانلل  رهظُأل  کلذ  یف  لخدأ  اـنأف  تیب ، یف  ناـعمتجی  ـال  ه 
تفالخ هک  دهاوخ  یم  وا  تفر ، ام  تسد  زا  تفالخ  رما  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  سابع  نبا  تسه ، اه  نآ  رد  نمحرلادـبع 

ارم نآلا  رمع  مدـید  هک  مدـش  اروش  لخاد  تهج  نیا  هب  یلو  مناد  یم  ار  بلطم  نیا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  .دـسرب  ناـمثع  هب 
هناخ کی  رد  تماما  توبن و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : یم  نآ  زا  لبق  هک  یلاح  رد  دناد  یم  تفالخ  يارب  لها 

« .دراد ضقانت  شتیاور  اب  رمع  درکلمع  منامهفب  مدرم  هب  ات  مدش  نآ  لخاد  نم  .دوش  یمن  عمج 

ص:59

ص 189. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  . 85 - 1
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ریدغ ناوریپ  صیاصخ  تافص و 

هراشا

ص:61
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ریدغ ناوریپ  صیاصخ  تافص و 

تارـضح نآ  زا  لمع  رد  یلو  میتسه  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  هعیـش  اـم  هک  دـننک  یم  اـعدا  یخرب 
نایعّدـم لامعا  هب  هک  یماگنه  رگید  بهاذـم  نایدا و  زا  نافلاخم  .دـنا  هدرک  شوخ  لد  فرح  هب  اهنت  دـننک و  یمن  يوریپ  نادـنچ 

رد هک  تسا  یلامعا  نیمه  عّیـشت  هک  دـننک  یم  لایخ  دـنیامن ، یم  رّفنت  نالعا  نآ  زا  هدـش و  نیبدـب  عّیـشت  هب  دـننک  یم  هاـگن  عّیـشت 
تایصوصخ و دنا ، هدومرف  هعیش  ناماما  هک  هنوگ  نآ  هعیـش  تسین ، نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفای  رولبت  نآ  نایعّدم  صاخـشا 

لماک یعقاو و  هعیـش  .دراد  وا  لامک  رب  تلالد  زین  یخرب  هدوب و  لیخد  وا  ندوب  ناملـسم  لصا  رد  ناـنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یتاـفص 
تیب لها  تاملک  رد  هک  یتایصوصخ  تافص و  رکذ  هب  شخب  نیا  رد  .دشاب  هنومن  زراب و  هنـسح ، تافـص  مامت  رد  هک  تسا  یـسک 

.میزادرپ یم  هدمآ  ناشنایعیش  يارب  مالسلا  مهیلع 

ریدغ ناوریپ  تافص 

يدـحا باحـصا  هدابعلاو ، دـهزلا  لها  و  هنامألاو ، ءافولا  لهاو  داهتجالاو ، عرولا  لها  انتعیـش  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  ماـمالا  نع   - 1
نوّجحیو مهلاوما ، نوّکزی  راهنلاب ، نومئاصلا  لیّللاب ، نومئاقلا  هلیللاو ، مویلا  یف  هعکر  نیسمخو 

ص:62
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لها يراد و  تناما  افو و  لها  ششوک و  عرو و  لها  ام  نایعیـش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) ؛» مّرحم ّلک  نوبنتجیو  تیبلا ،
نآ دنهد .) یم  ماجنا  زین  ار  لفاون  بجاو ، ياهزامن  زا  ریغ  ینعی  ، ) دنناوخ یم  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  زور  هنابش  .دنتدابع  دهز و 

یمارح راک  ره  زا  هدروآ و  اج  هب  جـح  دـنزادرپ و  یم  ار  دوخ  لاوما  تاکز  .دـنراد  هزور  ار  اهزور  هتخادرپ و  تدابع  هب  ار  بش  اه 
«. دننک یم  زیهرپ 

همحر یلا  هبغر  لیلجلا ، رمالاب  عراس  و  لیمجلا ، رهظاو  حبقتـسا ، اـم  کـسماو  نسحتـساام  مّدـق  نم  انتعیـش  : » مالـسلا هیلع  هنعو   - 2
زا هدوب و  بوخ  ياهراک  رد  زاتـشیپ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـم  نایعیـش  : » دومرف زین  (2) و  ؛» اّنک امثیح  انعمو  انیلاو  اّنم  کلذـف  لـیلجلا ،

تبغر تهج  هب  نیا  و  دنیامن ، یم  تعرس  لیلج  رما  هب  تبسن  هدرک و  راکـشآ  ار  ابیز  ياهراک  دنیامن ، یم  يراددوخ  حیبق  ياهراک 
«. میتسه ام  هک  اجک  ره  تسا ، ام  اب  هدوب و  بوسنم  ام  يوس  هب  تسا و  ام  زا  یصخش  نینچ  نیا  تسا ، لیلج  تمحر  هب 

هرثکو هنامألا  ءادأو  عّشختلاو  عضاوتلاب  ّالا  نوفرعی  اوناکامو  هعاطأو ، هَّللا  یّقتا  نم  ّالا  انتعیـش  ام  : » مالـسلا هیلعرقابلا  ماـمالا  نعو   - 3
فورعم نانآ  .دننک  تعاطا  ار  وا  هدوب و  سرت  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  طقف  ام  نایعیـش  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما   » (3) ؛» هَّللا رکذ 

«. دنیادخ دای  ترثک  تناما و  يادا  عوشخ و  عضاوت و  هب 

ّدتشاو هجرفو ، هنطب  ّفع  نم  ّیلع  هعیش  اّمنا  : » ًاضیا مالسلا  هیلع  هنعو   - 4
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: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) ؛» رفعج هعیـش  کئلواف  کئلوا  تیأر  اذاف  هباقع ، فاخو  هباوث ، ءاجرو  هقلاخل ، لـمعو  هداـهج ،
باوث دیما  دنک و  راک  شقلاخ  يارب  اهنت  .دشاب  مدق  تباث  داهج  رد  هدوب و  فیفع  وا  جرف  مکش و  هک  تسا  یسک  یلع  هعیش  انامه  »

«. دنرفعج هعیش  اه  نآ  يدید  ار  یصاخشا  نینچ  هاگ  ره  .دشاب  فئاخ  وا  باقع  زا  هتشاد و  ار  وا 

زین و   » (2) ؛» ًاراهنو ًالیل  نیسمخلا  اّولـصی  نأب  ناوخإلل و  لذبلاو  ءاخـسلاب  یتش : ٍلاصخب  نوفرعی  انتعیـش  اّمنا  : » مالـسلا هیلع  هنعو   - 5
تعکر هاجنپ  هک  نیا  هب  و  ناردارب ، هب  تبسن  ششخب  تواخس و  دنوش ؛ یم  هتخانش  دنچ  ییاه  تلصخ  هب  ام  نایعیـش  انامه  : » دومرف

«. دنناوخ یم  زور  هنابش  رد  زامن 

مالـسلا هیلعرقاب  ماما   (3) ؛» ّلجوّزع هَّللا  عاطا  نم  ّالا  انتعیـش  ام  هَّللاوف  بهاذـملا ، مکب  بهذـتال  : » مالـسلا هیلعرقابلا  ماـمالا  نعو   - 6
تعاطا ار  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  ام  نایعیـش  دنگوس ! ادخ  هب  دنربن ، ههاریب  هب  ار  امـش  نوگانوگ  بهاذـم  : » دومرف

«. دننک یم 

اوبضغ نا  نیذلا  انرما ، ءایحا  یف  نوروازتملا  انتّدوم  یف  نّوباحتملا  انتیالو ، یف  نولذابتملا  انتعیش  : » مالـسلا هیلع  یلع  مامالا  نعو   - 7
یناسک ام  نایعیش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   (4) ؛» اوطلاخ نمل  ملـس  اورواج ، نم  یلع  هکرب  اوفرـسی ، مل  اوضر  ناو  اوملظی ، مل 

هب .دنراد  تسود  ار  رگیدمه  ام  تّدوم  هار  رد  و  دنهد ، یم  ناشن  ششخب  لذب و  دوخ  زا  ام  تیالو  هار  رد  هک  دنتسه 
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فارـسا اضر  تروص  رد  و  دننک ، یمن  ملظ  یـسک  هب  بضغ  لاح  رد  .دنور  یم  رگیدکی  ترایز  هب  ام  رما  نتـشادهگن  هدـنز  تهج 
«. دنتّیمیمص افص و  حلص و  ناروآ  مایپ  دننک  یم  ترشاعم  هک  یناسک  اب  و  دنتکرب ، هیام  دوخ  ناگیاسمه  يارب  .دنیامن  یمن 

مهلوکأم باوصلاب ، نوقطانلا  لـئاضفلا ، لـهأ  هَّللا ، رمأـب  نولماـعلا  هَّللاـب ، نوفراـعلا  مه  انتعیـش  : » مالـسلا هیلع  یلع  ماـمالا  نعو   - 8
رما هب  ناگدـننک  لمع  ادـخ و  هب  ناـفراع  ناـمه  اـم  نایعیـش  : » دومرف زین  (1) و  ؛» …  عضاوتلا مهیـشمو  داصتقالا ، مهـسبلمو  توقلا ،
نتفر هار  ماگنه  هدوب و  ور  هنایم  شـشوپ  رد  و  دـنروخ ، یم  دوخ  توق  هزادـنا  هب  .دـنباوص  هب  ناقطان  لیاضف و  لها  ناـنآ  .دـنیادخ 

 … «. دنا عضاوتم 

اذه قیطن  انسل  نوزاتجم  موق  ّانا  هَّللا ! لوسر  نبای  تلق : ّمث  ینمب ، مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  یلع  انمّلـس  لاق : دایز ؛ نب  هَّللادبع  نع   - 9
ءاشفاو مکبحص ، نمل  هبحصلا  نسحو  هنامألا  ءاداو  ثیدحلا ، قدصو  هَّللا ، يوقتب  مکیلع  لاق : انصوأف ؟ هاندرأ ، امّلک  کنم  سلجملا 

رایخ اوناک  تیبلا  لها  انتعیش  ّنا  ینثدح : یبا  ّناف  مهزئانج ، اوعّبتاو  مهاضرم ، اودوعو  مهدجاسم ، یف  اّولص  ماعطلا ، ماعطا  و  مالسلا ،
(2) ؛» مهیلا انوضّغبتالو  سانلا  یلا  اـنّوبحا  اونوک )  ) کلذـکو مهنم ، ناـک  ماـما  ناـک  ناو  مهنم ، ناـک  هیقف  ناـک  نا  مهنم ، اوناـک  نم 

يا مدرک : ضرع  ترضح  هب  مالـس ، زا  دعب  مدیـسر ، ینم  نیمزرـس  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  دایز  نب  هَّللادبع 
! هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنزرف 

ص:65
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هب داب  امش  رب  : » دومرف ترضح  .امن  تیصو  شرافـس و  ار  ام  میرادن ، ار  امـش  تمدخ  یبایفرـش  قیفوت  هشیمه  هک  میتسه  یتعامج  ام 
هب دـنلب  .دیـشاب  هتـشاد  بوخ  ترـشاعم  دـیوش  یم  تبحـص  مه  هک  یناـسک  اـب  و  تناـما ، يادا  راـتفگ و  رد  یتسار  و  یهلا ، ياوقت 
رد هدرک و  تدایع  ار  نانآ  ناضیرم  هدروآ و  ياج  هب  زامن  تنـس -  لها  اه -  نآ  دجاسم  رد  .دـیهد  ماعطا  هدرک و  مالـس  رگیدـکی 
نآ نایم  رد  رگا  دنا ، مدرم  نیرتهب  تیب ، لها  ام  نایعیش  انامه  هک  دومرف  ثیدح  ارم  مردپ  اریز  دییامن ؛ تکرش  اه  نآ  هزانج  عییـشت 

ّتبحم هک  دینک  يراک  .دیشاب  نینچ  نیا  زین  امش  تسا ، اه  نآ  نایم  زا  دراد  دوجو  یماما  رگا  تساه و  نآ  زا  دراد  دوجو  یهیقف  اه 
«. دنریگب لد  رد  ار  ام  ضغب  دنوش و  نیبدب  ام  هب  مدرم  هک  دینک  يراک  هک  نآ  هن  دییامن  بلج  ام  هب  ار  مدرم 

: » دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   (1) ؛» هلعف هلوق  قّدص  نم  ّیلع  هعیـش  اّمنا  مالـسلا … « : هیلع  مظاکلا  مامالا  نع  ثیدح  یهو   - 10
«. دیامن قیدصت  ار  شلعف  وا  لوق  هک  تسا  یسک  یلع  هعیش  انامه  … 

نم اولکألو  ًاراهن ، اوقرـشألو  مامغلا ، مهّلظألو  هکئالملا ، مهتحفاصل  اوماقتـسا  انتعیـش  ّنا  ول  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  مامالا  نعو   - 11
یم تماقتـسا  ام  نایعیـش  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   (2) ؛» مهاطعأ ّالا  ًائیـش  هَّللا  اولأـس  اـملو  مهلجرأ ، تحت  نمو  مهقوف 

يالاب زا  هدوب و  یهلا  راونا  قارشا  تحت  زور  رد  و  دنکفا ، یم  هیاس  ناشرـس  رب  اهربا  دندرک و  یم  هحفاصم  اه  نآ  اب  هکئالم  دندرک 
زا و  دندوب ، دنوادخ  ياه  تمعن  هب  مّعنتم  ناشیاهاپ  ریز  زا  ناشرس و 
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«. دومن یم  اطع  اه  نآ  هب  دندرک  یم  شهاوخ  لاؤس و  هک  ار  يزیچ  ره  دنوادخ 

یم روتـسد  نم  زا  تسا و  نم  عیطم  هک  امـش  زا  سک  ره  هب  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـیوگ : یم  ماّحـش  دـیز   - 12
تناما و يادا  راتفگ و  قدص  ادخ و  يارب  ششوک  ناتنید و  رد  عرو  ّلجوّزع و  دنوادخ  ياوقت  هب  ار  امـش  نم  .ناسرب  مالـس  دریگ ،

هداتسرف مدرم  يوس  هب  روما  نیا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  .میامن  یم  توعد  ناگیاسمه ، اب  بوخ  ترـشاعم  ینالوط و  هدجس 
دشاب و بوخ  هچ  دینک  تیاعر  ار  تناما  قح  دنا ، هدراذگ  تناما  هب  امش  دزن  ار  يزیچ  هتسناد و  دوخ  نیما  ار  امـش  هک  یناسک  .دش 

محر هلـص  دوخ  هریـشع  زا  .هدـش  یطاـیخ  هچراـپ  خـن و  يادا  هب  دومن  یم  رما  هشیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  اریز  دـب ؛ هچ 
هک امش  زا  کی  ره  .دیزادرپب  ار  نانآ  قوقح  دینک و  تدایع  ار  اه  نآ  ياه  ضیرم  .دیوش  رـضاح  اه  نآ  هزانج  عییـشت  رد  و  دییامن ،

، تسا يرفعج  هعیش  نیا  دوش  یم  هتفگ  دشاب ، راتفر  شوخ  مدرم  اب  دیامن و  تناما  يادا  هدوب و  وگتسار  هتـشاد و  عرو  دوخ  نید  رد 
اناـمه مردـپ : ارم  تفگ  ثیدـح  هنیآ  ره  دـنگوس ! ادـخ  هب  .تسا  يرفعج  بدا  نیا  دوـش  یم  هـتفگ  هتخاـس و  دونـشخ  ارم  رما  نـیا 

نیرتوگتـسار قوقح و  هدنروآ  اج  هب  هدوب و  راد  تناما  رتهب  همه  زا  تسا ، نانآ  تنیز  دوخ  هلیبق  نایم  رد  یلع  نایعیـش  زا  یـصخش 
هچ دـنیوگ : یم  دوش و  یم  لاؤس  وا  زا  هریـشع  نیب  رد  .تسوا  دزن  نانآ  ياـه  تناـما  مدرم و  ياـه  تیـصو  .تسا  راـتفگ  رد  مدرم 

(1) «. تسا راتفگ  رد  رتوگتسار  همه  زا  هدوب و  راد  تناما  رتهب  همه  زا  وا  تسا ؟ ینالف  لثم  یسک 

ص:67

ح 5. ص 636 ، ج 2 ، یفاک ، . 97 - 1

ریدغ بحاص  نایب  رد  www.Ghaemiyeh.comریدغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 75 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3528/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
http://www.ghaemiyeh.com


ینید ناردارب  اب  يرایمه  ریدغ و  ناوریپ 

نسحملا زواجتیو  ریقفلا ؟ یلع  ّینغلا  فطعی  له  : - » هعیشلا هرثک  هدنع  رکذ  اّمل  هباحصا  ضعبل  مالـسلا -  هیلعرقابلا  مامالا  نعو   - 1
زا مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدخ  یصخش   (1) ؛» اذکه لعفی  نم  هعیشلا  هعیشلا ، ءالؤه  سیل  لاق : ال ، تلق : نوساوتیو ؟ ییـسملا ء ؟ نع 
راک هنگ  زا  راکوکین  ایآ  دراد ؟ تفوطع  ریقف  رب  اه  نآ  ینغ  ایآ  : » دومرف وا  هب  ترضح  دروآ ، نایم  هب  نخس  هعیـش  یناوارف  ترثک و 

: دومرف ترـضح  .ریخ  مدرک : ضرع  دـیوگ : یم  يوار  دـنراد ؟ يردارب  يربارب و  تاساوم و  رگیدـکی  هب  تبـسن  ایآ  و  درذـگ ؟ یم 
«. دنک نینچ  هک  تسا  یسک  هعیش  دنیآ ، یمن  باسح  هب  هعیش  نانیا 

نـسحأف لاق : کناوخا ؟ نم  تفّلخ  نم  فیک  هلأسف  مّلـسف ، لجر  لخدـف  هَّللادـبع  یبا  دـنع  تنک  : » لاق نالجع  نب  دـمحم  نع   - 2
: لاق هلیلق ، لاق : مهئارقفل ؟ مهئاینغأ  هلص  فیکف  لاق : هلیلق ، لاقف : مهئارقف ؟ یلع  مهئاینغأ  هدایع  فیک  هل : لاقف  .يرطأو  یّکزو  ءانثلا 

مّهنا ءالؤه  معزت  فیکف  لاقف : لاق : اندنع ، نمیف  یه  ام  ّلق  ًاقالخا  رکذـتل  ّکنا  لاقف : مهیدـیأ ؟ تاذ  یف  مهئارقفل  هدـهاشم  فیکو 
وا زا  ترضح  .درک  مالس  دش و  دراو  یـصخش  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  : » دیوگ یم  نالجع  نب  دّمحم   (2) ؛» هعیش
زا اینغا  تدایع  تسا  هنوگچ  دومرف : وا  هب  ترـضح  .دومن  نانآ  زا  فیرعت  شیاتـس و  هب  عورـش  وا  دـنا ؟ هنوگچ  وت  ناردارب  دیـسرپ :

ترضح .تسا  مک  مدرک : ضرع  ارقف ؟ هب  تبـسن  اینغا  هدهاشم  تسا  هنوگچ  دومرف : ترـضح  .تسا  مک  تفگ : باوج  رد  وا  ارقف ؟
ششخب تسا  هنوگچ  دومرف :
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رتمک هک  دییامن  یم  لاؤس  یقالخا  زا  امش  درک : ضرع  باوج  رد  وا  دنراد ؟ تسد  رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ناشئارقف  هب  تبـسن  اینغا 
«. دنا هعیش  اه  نآ  هک  ینک  یم  نامگ  هنوگچ  وت  سپ  دومرف : ترضح  .دراد  دوجو  ام  مدرم  نایم  رد 

!؟ دنتسین ریدغ  یعقاو  ناوریپ  اه  نیا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما   (1) ؛» انراثآ انلامعأ و  یف  انفلاخو  هناـسلب  لاـق  نم  انتعیـش  نم  سیل  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  ماـمالا  نع   - 1
«. دنک تفلاخم  ام  اب  راثآ  لامعا و  رد  یلو  دیوگب  يزیچ  دوخ  نابز  هب  هک  یسک  تسین  ام  نایعیش  زا  : » دومرف

، هبحـص نم  هبحـص  نسحی  ملو  بضغلا ، دـنع  هسفن  کلمی  مل  نم  اّنم  سیل  ّهنا  دـمحم ! لآ  هعیـش  اـی  : » ًاـضیا مالـسلا  هیلع  هنعو   - 2
دوخ بضغ  ماگنه  هک  یـسک  تسین  ام  زا  دّمحم ! لآ  نایعیـش  يا  : » دومرف زین  (2) و  ؛» …  هحلاص نم  هحلاـصمو  هقفار ، نم  هقفارمو 

هحلاصم هدرک  حلص  ياضاقت  هک  یسک  اب  دیامنن و  ارادم  وا  اب  هدوبن و  نابز  شوخ  دوش  یم  نیشنمه  هک  یـسک  اب  و  دنکن ، ظفح  ار 
 … «. دنکن

ام نایعیش  زا  « ؛ (3) هنم » عروأ  رصملا  یف  نوکیو  فالآ  هیف  نوکی  رصم  یف  نوکی  نم  انتعیش  نم  سیل  : » ًاضیا مالـسلا  هیلع  هنعو   - 3
«. دشاب هتشاد  دوجو  وا  زا  رت  عرواب  اه  نآ  نیب  رد  تسا  رفن  نارازه  يرهش  رد  رگا  هک  یسک  تسین 
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ح 13. ص 164 ، ج 68 ، راونألاراحب ، . 100 - 1
ص 380. لوقعلا ، فحت  . 101 - 2

ح 13. ص 164 ، ج 68 ، راونألاراحب ، . 102 - 3
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اذـک لوقأ : هوکته ، ًارتس  ترتس  امّلک  ام  هَّللا  مهنعل  ماماب ، مهل  اـنأ  اـم  هَّللاو  مهماـما ، ّینا  نومعزی  موق  : » ًاـضیا مالـسلا  هیلع  هنعو   - 4
هب منانآ ، ماما  نم  هک  دننک  یم  نامگ  یهورگ  : » دومرف زین  و   » (1) ؛» ینعاطأ نم  مامالا  انأ  اّمنا  اذکو ، اذک  ینعی  اّمنا  نولوقی : اذکو ،

نینچ و میوگ : یم  نم  دندیرد ، مدرک  روتسم  هک  ار  شـشوپ  ره  دنک ، تنعل  ار  اه  نآ  ادخ  متـسین ، اه  نآ  ماما  نم  هک  دنگوس  ادخ 
(2) «. دنک تعاطا  ارم  هک  متسه  یسک  ماما  نم  انامه  تسا ، نانچ  نینچ و  وا  دوصقم  دنیوگ : یم  نانآ  نانچ ،

هعقاوم هنکمأ  نا  هراج و  مرح  یلا  رظنی  نالف  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  لـجر  لاـق  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  ماـمالا  نعو   - 5
نّمم مکتعیـش  نم  ّهنا  هَّللا ! لوسر  اـی  رخآ  لـجر  لاـقف  هب ، ینوتیا  لاـقو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بضغف  هنع ، عدـی  مل  مارح 

يرکسع نسح  ماما  ؛(3)  لقتال هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  امکئادعأ ! نم  أّربتیو  مالسلا  هیلع  ّیلع  هالاومو  کتالاوم  دقتعی 
ره و  دنک ، یم  هاگن  شا  هیاسمه  هناخ  لخاد  هب  ینالف  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  یـصخش  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
نم دزن  ار  وا  دومرف : دش و  كانبضغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  .دراد  یمنرب  تسد  نآ  زا  دوش  ادیپ  وا  رب  یمارح  ّتیعقوم  هاگ 

زا تسا و  امـش  نایعیـش  زا  وا  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  دوـب ، رـضاح  سلجم  رد  هک  رگید  یـصخش  .دـیروآ 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  دیوج ! یم  يرازیب  امـش  نانمـشد  زا  تسا و  یلع  تالاوم  امـش و  تیالو  هب  دقتعم  هک  تسا  یناسک  هلمج 

ام زا  لامعا  رد  هدرک و  يوریپ  ار  ام  هک  دنتسه  یناسک  ام  نایعیش  انامه  تسا ، غورد  نیا  تسام ، نایعیش  زا  وا  هک  وگن  دومرف : هلآو 
«. دنیامن تعباتم 

ص:70

.نیشیپ . 103 - 1
.نامه . 104 - 2

ص 105. ج 2 ، رطاوخلا ، هیبنت  . 105 - 3
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مدرم اب  ترشاعم  رد  ریدغ  ناوریپ  هفیظو 

راتفر اب  مدرم  هک  دینکن  يراک  دیشاب ، ام  تنیز  دیتسه ، بوسنم  ام  هب  امش  هعیـش ! تعامج  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 1
(1) «. دنوش نیبدب  ام  هب  امش 

ادـخ هب  .دوشن  ام  اـب  مدرم  ینمـشد  ثعاـب  دـنادرگ و  بوبحم  مدرم  دزن  ار  اـم  هک  ار  يا  هدـنب  دـنک  تمحر  ادـخ  : » دومرف زین  و   - 2
ادـیپ یـسرتسد  اه  نآ  هب  دـناوت  یمن  یـسک  زگره  دـش و  دـنهاوخ  رتزیزع  هچره  زا  دـننیبب  ار  ام  تاملک  نساحم  مدرم  رگا  دـنگوس 

(2) «. دنک

دنک تمحر  ادـخ  وگب : نم  لوق  زا  اه  نآ  هب  ناسرب و  ام  نایعیـش  رب  ار  ادـخ  تمحر  مالـس و  یلعالا …  دـبع  يا  : » دومرف زین  و   - 3
رود ناـنآ  زا  ار  رکنم  هدرک و  رهاـظ  اـه  نآ  رب  ار  فورعم  هک  نیا  هب  دـناشکب  اـم  دوـخ و  يوـس  هب  ار  مدرم  تبحم  هـک  ار  يا  هدـنب 

(3) «. دیامن

ار دوخ  ياه  نابز  .دییوگب  کین  نخس  مدرم  هب  دیوشن ، ام  ییوربآ  یب  هیام  دیشاب و  ام  تنیز  هعیـش ! تعامج  يا  : » دومرف زین  و   - 4
(4) «. دیراد هاگن  حیبق  راتفگ  يدایز و  نخس  زا  هدرک و  ظفح 

ّلک اّنع  اوعفداو  هّدوم ، ّلـک  اـنیلا  اوّرج  ًانیـش ، اونوکتـالو  ًاـنیز  اونوکو  هَّللا  اوّقتا  هتعیـشل - : مالـسلا -  هیلع  يداـهلا  ماـمالا  نعو   - » 5
یتسود ره  ییوربآ ، یب  هیام  هن  دیشاب  ام  تنیز  دینک و  هشیپ  اوقت  دومرف : دوخ  نایعیش  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما   » (5) ؛» حیبق

«. دییامن عفد  ار  یحیبق  ره  ام  زا  دیشکب و  ام  يوس  هب  ار  تدوم  و 

ص:71

ص 67. راونالا ، هاکشم  . 106 - 1
ص 180. نیشیپ ، . 107 - 2

ح 62. ص 77 ، ج 2 ، راونالاراحب ، . 108 - 3
ح 17. ص 327 ، قودص ، یلاما  . 109 - 4

ص 488. لوقعلا ، فحت  . 110 - 5
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ص:72
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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