
http://www.ghaemiyeh.com






( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ادخ و  هاگشیپ  رد  هجیدخ  ترضح  ماقم 

: هدنسیون

ینیسح داوج 

: یپاچ رشان 

س)  ) هجیدخ ترضح  یصصخت  تیاس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ادخ و  هاگشیپ  رد  هجیدخ  ترضح  6ماقم 

باتک 6تاصخشم 

6همدقم

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  لئاضف  تاماقم و  6هشیر 

6هراشا

یهلا هاگشیپ  رد  هجیدخ  ماقم  7فلا .

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  رد  هجیدخ  تلزنم  9ب .

10اهتشونیپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  10هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


( هلاو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ادخ و  هاگشیپ  رد  هجیدخ  ترضح  ماقم 

باتک تاصخشم 

ینیسح داوج  دیس  هدنسیون : 
س)  ) هجیدخ ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

: تسا هدـمآ  خـیرات  رد  هک  نانچ  تشگ ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  زوسناـج  كاـندرد و  هثداـح  ود  تثعب  مهد  لاـس  رد 
هلان دایرف و  هک  ياهنوگ  هب  دش  دراو  ربمایپ  رب  تخس  گرزب و  رما  ود  ًادیدش ؛ ًاعَزَج  َعَزَج  َو  ِنامیظَع  ِنادیدش  ناْرمأ  هللا  ِلوسَر  یَلَع  َدرَو  »
لاس نامه  ناضمر ، متفه  ای  تثعب و  مهد  لاس  بجر  رد 26  هک  دوب  بلاطوبا  زوسناج  تلحر  یکی  رما  ود  نآ  دش ». دنلب  ترضح  دیدش 

. داتفا قافتا  لاس  نامه  ناضمر  مهد  رد  هک  دوب  يربک  هجیدخ  ترضح ، نآ  راکادف  رای  تافو  يرگید  و  دش ، عقاو 
ربمایپ دزن  یهلا و  هاگـشیپ  رد  مالـسا ، روبـص  راکادف و  يوناب  يربک ، هجیدـخ  تاماقم  هب  ارذـگ ، تسا  یهاگن  دـیراد  ور  شیپ  رد  هچنآ 

[1 .] هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
يزور دومنیم . رافغتـسا  وا  يارب  درکیم و  دای  یکین  هب  ار  هجیدخ  هک  نیا  رگم  تفریمن ، نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر  دـیوگیم : هشئاع  »

.« دش نیگمشخ  ًادیدش  ربمایپ  تسا !! هدرک  اطع  وت  هب  نزریپ  نآ  نیزگیاج  دنوادخ  متفگ : مدرب و  دسح  نم  درک ، دای  وا  زا 
اب دندومن و  بیذکت  ارم  مدرم  هک  هاگنآ  درک  قیدصت  ارم  وا  هجیدخ ؟ لثم  تساجک  هجیدخ و  دومرف « : ادخ  لوسر  هک : دهدیم  همادا  و 

.« درک يرای  کمک و  ادخ  نید  رب  ارم  دوخ  لام 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  لئاضف  تاماقم و  هشیر 

هراشا

تاماقم لئاضف و  هشیر  یهلا ، فاطلا  تایانع و  لقع و  دشاب . دناوتیمن  ّتلع  بابـسا و  نودـب  هجیدـخ  ترـضح  تاماقم  لئاضف و  ًاعطق 
. تسوا

َیِه َو  ِْریَْخلاَو  ِۀَمارکلا  َنِم  اِهب  ُهللا  َدارأ  ام  عَم  ًۀَفیرَـش  ًۀَِلقاع  ًةأَْرمإ  ُۀَـجیدَخ  َْتناک  : » میروخیمرب تالمج  نیا  هب  ناخرّوم  یخرب  تاملک  رد 
يوناب دوب ، هدرک  هدارا  وا  هب  تبـسن  هک  ریخ  یگرزب و  زا  دنوادخ  هچنآ  اب  هجیدخ  ًالام ؛ ْمُهُرَثْکأ  َو  ًافَرَـش  مُهُمَظْعأ  َو  ًابَـسَن  ْمُُهلَْـضفأ  ٍذئَمْوَی 

[2 .«] دوب يدنمتورث  فرش و  رد  تیصخش  نیرتگرزب  بسن و  رد  دارفا  نیرترب  زا  نارود  نآ  رد  وا  دوب . یفیرش  دنمدرخ 
نییعت شقن  یهلا  فـطل  تیارد و  راـنک  رد  هدـنیآ ، رـسمه  ناوـنع  هب  وا  باـختنا  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـب  هجیدـخ  ناـمیا 

. دراد اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تاماقم  لئاضف و  رد  ياهدننک 
هجیدخ رگا  هک  درک  ینیب  شیپ  یبوخ  هب  هجیدخ  اب  وا  جاودزا  ربمایپ و  تلاسر  زا  لبق  ار  هلئـسم  نیا  ینارـصن  بهار  هک  تسا  نیا  بلاج 

مناخ و هب  هرـسیم  يا  : » تفگ هجیدـخ  مالغ  هرـسیم  هب  هک  اجنآ  تفای ؛ دـهاوخ  تسد  یمیظع  لـئاضف  تاـماقم و  هب  دـنکن  اـهر  ار  ربمغیپ 
نأش هجیدخ )  ) وا يارب  يدوز  هب  و  تسا . هتفای  تسد  دمحم ] ترضح   ] مدرم ياقآ  هب  هک  نک  مالعا  وا  هب  ناسرب و  ارم  مالس  دوخ  يالوم 
هللا یلـص  دـمحم   ) اقآ نیا  هب  ندـش  کیدزن  هک  نیا  زا  ار  وا  ناسرتب  دـباییم و  يرترب  ماع  صاخ و  یمامت  رب  دوب و  دـهاوخ  یهاگیاج  و 

نامزلا رخآ  ات  شکین ]  ] مان داد و  دهاوخ  رارق  دمحم  لسن  زا  ار  وا  لسن  يدوز  هب  هبترم  دنلب  دنوادخ  اریز  دـهدب ؛ تسد  زا  ار  هلآ ) هیلع و 
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[3 .« ] دنام دهاوخ 
هدش نایب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تلزنم  ماقم و  ًًالماک  ءایبنا ، تانایب  رد  ای  هتـشذگ و  ینامـسآ  بتک  رد  هک  دهدیم  ناشن  ینیب  شیپ  نیا 
رتخد هّیفص  هلمج  زا  شیرق  نانز  هک  نیا  رتبلاج  و  درک . ینیبشیپ  نایب و  ار  نآ  مامت  تقد  اب  یبوخ و  هب  ینارصن  بهار  ور  نیا  زا  دوب ،

صاصتخا يزیچ  هب  بش  نیا  رد  هجیدـخ ! يا  : » هک درک  هراـشا  رما  نیا  هب  زین  وا  یـسورع  نشج  هجیدـخ و  جاودزا  بش  رد  بلطملادـبع 
هچنآ هب  داب  تیاراوگ  سپ  تسا ، هدیـسرن  نآ  هب  مجع  برع و  لئابق  زا  وت  زج  و  تسا ، هتفاین  تسد  نادـب  وت  زا  ریغ  سک  چـیه  هک  یتفای 

[4 .« ] دیسر وت  هب  یگرزب  تّزع و  زا  دش و  هداد  وت  هب 
میدـقت ار  شیوخ  یتسه  لاوما و  مامت  زاغآ ، رد  دومن . يراذـگ  هیامرـس  تلزنم  ماـقم و  نیا  زا  لابقتـسا  يارب  یبوخ  هب  مه  هجیدـخ  هتبلا 

نیا همه  وگب  وا  هب  ربب و  دـمحم  دزن  ریگب و  ار  لاوما  نیا  تفگ « : هقرو  شیومع  هب  هجیدـخ  دومن . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
و نم ، ياههدرب  لاوما و  مامت  هک  وگب  وا  هب  و  دـیامن ، فرـصت  نآ  رد  تساوخ  هنوگ  ره  دـشابیم ، وا  کلم  وا و  يارب  تسا  هیدـه  لاوما 

هقرو سپ  وا . زا  لیلجت  مارتحا و  رطاخ  هب  مدرک ، هبه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  تسا  نم  فّرـصت  تحت  رد  هچنآ  اـهزینک و  یماـمت 
دوخ و هک  نیا  رب  تسا  هتفرگ  دـهاش  ار  امـش  هجیدـخ  برع ! هورگ  يا  درک : مالعا  دـنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  میهاربا )  ) ماـقم مزمز و  نیب 
هب هیدـه  نیا  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  همه  وا  يایادـه  هیرهم و  نایاپ و  راهچ  و  نامداخ ، نازینک و  ناگدرب و  و  شلام ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  دعب  و  دیشاب ». دهاش  رما  نیا  رب  زین  امش  تسوا ، هب  هقالع  تهج  هب  وا و  زا  میظعت  لیلجت و  رطاخ 

. دومن همیب  ار  دوخ  لئاضف  تاماقم و  شیوخ ، نامیا  اب 
هللا مالس  ارهز  همطاف  شرتخد  دروم  رد  دیبلط و  شیوخ  دزن  هب  ار  سیمع » تنب  ءامسا   » راضتحا تاظحل  رد  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ 

زا یکی  ات  دنک  شهاوخ  ادخ ، لوسر  زا  هک  داد  رارق  هطـساو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  همطاف  هاگنآ  درک . یتاشرافـس  وا  هب  اهیلع 
ترـضح نامـشچ  زا  کشا  درک ، حرطم  ار  رداـم  تساوخرد  تفر و  ردـپ  دزن  همطاـف  یتقو  دـهد . رارق  هجیدـخ  نفک  ار  دوخ  ياـهسابل 

هجیدخ يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تشاد  شیوخ  هارمه  تشهب  زا  ینفک  هک  یلاح  رد  دش  لزان  لیئربج  هک  تشذگن  يزیچ  تشگ ، يراج 
. دوب هداتسرف 

یهلا هاگشیپ  رد  هجیدخ  ماقم  فلا .

هتـشادرب هدرپ  یهلا  هاگرد  رد  وا  عیفر  تلزنم  زا  و  هدومن ، راکـشآ  نوگانوگ  قرط  زا  ار  هجیدـخ  ماـقم  تیعقوم و  اـهراب  لاـعتم  دـنوادخ 
: دوشیم هراشا  ییاههنومن  هب  هک  تسا 

یهلا صاخ  مالس  . 1
َّیبَّنلا ُلیئَْربَج  یتأ  : » هک تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  تسا . هدیسر  هجیدخ  رـضحم  هب  لیئربج  طسوت  یبوبر  دّکؤم  یـشرافس و  مالـس  اهراب 

، اهِّبَر ْنِم  َمالَّسلااْهیَلَع  أَْرقاَف  َْکتَتأ  َیِه  اذإَف  ٌبارَش  ْوأ  ٌماعَط  ْوأ  ٌمادإ  هیف  یّطغُم  ٌءانإ  اهَعَم  َْکتَتأ  ْدَق  ُۀَجیدَخ  ِهِذه  َلاقَف : هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
تسا یندیشون  ای  اذغ  ای  تشروخ  نآ  رد  هک  هدیشوپ  رـس  یفرظ  اب  هارمه  هجیدخ  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  لیئربج  5 ؛]  ... ] مالَّسلا یِّنِم  َو 

.« ناسرب وا  رضحم  هب  ار  نم  مالس  شراگدرورپ و  مالس  دمآ ، هاگره  سپ  دیآیم ، وت  دزن 
هللا یلـص  هللا  ُلوسَر  َلاقَف  َمالَّسلا  اهِّبَر  ْنِم  َۀَـجیدَخ  ْءَْرقإ  َلاقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  یتأ  َلـیئَْربَج  َّنإ  : » میناوخیم يرگید  تیاور  رد 

هب 6 ؛]  ] ُمالَّسلا َلیئْربَج  یلَع  َو  ُمالَّسلا  ُْهنِم  َو  ُمالَّسلا  ُهللا  ُۀَـجیدَخ : َْتلاـق  َمالـسلا ، ِکِّبَر  ْنِم  َکـُئِْرُقی  ُلـیئَْربَج  اذـه  ُۀَـجیدَخ  اـی  هلآ : هیلع و 
لیئربج نیا  هجیدخ  يا  دومرف : ترضح  سپ  ناسرب ، مالس  شراگدرورپ  فرط  زا  هجیدخ  هب  تفگ : سپ  دمآ  ربمایپ  دزن  لیئربج  تقیقح 

.« داب مالس  لیئربج  رب  تسوا و  زا  یتمالس ] و   ] مالس تسا و  مالس  ادخ  تفگ : هجیدخ  دناسریم . مالس  تراگدرورپ  فرط  زا  هک  تسا 
ةاور ناگرزب  قیرط  زا  حیحص  دنس  اب  يرگید  تیاور  رد  دش  هراشا  یلبق  تایاور  نمض  رد  هک  هچنآ  رب  هوالع  لیئربج  یشرافس  مالس  اّما 
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دیعَس وبأ  َثّدَح  َلاق : مالسلا ، هیلع  رَفْعَج  یبأ  ْنَع  ِْملْسُم  نب  دَّمَُحم  َو  ْنَیْعأ  ِنب  نارْمَح  َو  ةرارُز  ْنَع  : » تسا هدش  لقن  تروص  نیا  هب  هعیش ،
َءَْرقَت ْنأ  یتَجاح  َلاق : ِۀَـجاح ؟ ْنِم  ََکل  ْلَه  ُلیئَْربَج  ای  ُْتُلق : ُْتعَجَر  َنیحَف  یب  يرـُسا  ًۀَْـلَیل  یناتأ  َلـیئَْربَج  َّنإ  لاـق : هللا  َلوسَر  َّنأ  يرِدِـخلا 

َو ُمالَّسلا  َوُه  هللا  َّنإ  َْتلاقف : ُلیئَْربَج  َلاق  يذَّلا  لاقَف  هللا  ُّیبَن  اهَیَِقل  َنیح  َْتلاق  اهَّنأ  َِکلذ  َْدنِع  انَثَّدَـح  َو  َمالّـسلا  یِّنِم  َو  ِهللا  َنِم  َۀَـجیدَخ  یلَع 
هک درک  تیاور  نینچ  ملـسم  نب  دـمحم  نارمح و  هرارز و  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  [7 ؛] ُمالَّسلا َلیئَْربَج  یَلَع  َو  ُمـالَّسلا  ِْهَیلإ  َو  ُمـالَّسلا  ُْهنِم 
نم دزن  لیئربج  تشگزاب  ماگنه  هب  مدوب ، جارعم  رد  هک  یبش  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  يردـخ  دیعـسوبا 
هللا مالـس  هجیدـخ  هب  نم  ادـخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  داد : خـساپ  يراد ؟ یتجاح  ایآ  لیئربج ! يا  متفگ : لـیئربج  هب  دـمآ .

تسا و مالـس  ادخ  انامه  داد : خساپ  هجیدخ  دیناسر ، هجیدخ  هب  ار  لیئربج  ماغیپ  ادـخ  لوسر  نوچ  هک : درک  لقن  و  یناسرب . مالـس  اهیلع 
.« داب مالس  لیئربج  رب  تسوا و  يوس  هب  مالس  تسوا و  زا  یتمالس ] و   [ مالس

یهلا هژیو  ناگداتسرف  . 2
يربک هجیدخ  تشذگرس  نآ  زراب  هنومن  تشاذگ . دهاوخن  اهنت  هدرکن و  اهر  ار  وا  زگره  دنوادخ  دنک ، تکرح  یهلا  ریسم  رد  سک  ره 
يرای رما  نیا  رد  ارم  هک  داد  ماغیپ  مشاهینب  شیرق و  نانز  هب  تشگ ، کـیدزن  وناـب  نآ  لـمح  عضو  هک  یماـگنه  تسا . اـهیلع  هللا  مـالس 

يرـسمه هب  ار  میتـی  دـمحم  و  يدوـمن ، یچیپرـس  اـم  نانخـس  زا  تجاودزا  رد  وـت  نوـچ  هجیدـخ ! يا  دـنداد : خـساپ  ناـنآ  یلو  دـییامن ،
مـشاهینب نانز  دـننامه  نز  راهچ  ماگنه  نیا  رد  تشگ ، نیگمغ  تخـس  باوج  نیا  زا  هجیدـخ  مینکیمن . يرای  ار  وت  زین  ام  يدـیزگرب ،

ار ام  تراگدرورپ  شابم ، نیگمغ  تفگ : هجیدخ  هب  نز  راهچ  نآ  زا  یکی  دوب ، ناساره  نانآ  ندید  زا  هجیدخ  هک  یلاح  رد  دـندش  دراو 
نیا تسا و  وت  یتشهب  قیفر  محازم »  رتخد  هیـسآ   » نیا متـسه ، هراس »  » نم میتسه . وت  ناروای  نارهاوخ و  ام  تسا . هداتـسرف  وت  يرای  يارب 

روای و ات  تسا  هداتـسرف  وت  هب  کمک  يارب  ار  ام  ادخ  تسا . نارمع » نب  یـسوم  رهاوخ  موثلک   » یکی نیا  تسا و  نارمع » رتخد  میرم   » مه
یفاک شاهدـنب  زا ] عاـفد  تیاـمح و   ] يارب دـنوادخ  اـیآ  [﴾9 ؛] ُهَدـْبَع ٍفاـِکب  ُهللا  َْسَیلأ  : ﴿ تفگ دـیاب  هک  یتـسار  [...« 8] میشاب وت  راتـسرپ 

»؟ تسین
یتشهب نفک  . 3

هللا مالس  ارهز  همطاف  شرتخد  دروم  رد  دیبلط و  شیوخ  دزن  هب  ار  سیمع » تنب  ءامسا   » راضتحا تاظحل  رد  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ 
زا یکی  ات  دنک  شهاوخ  ادخ ، لوسر  زا  هک  داد  رارق  هطـساو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  همطاف  هاگنآ  درک . یتاشرافـس  وا  هب  اهیلع 

ترـضح نامـشچ  زا  کشا  درک ، حرطم  ار  رداـم  تساوخرد  تفر و  ردـپ  دزن  همطاـف  یتقو  دـهد . رارق  هجیدـخ  نفک  ار  دوخ  ياـهسابل 
هجیدخ يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تشاد  شیوخ  هارمه  تشهب  زا  ینفک  هک  یلاح  رد  دش  لزان  لیئربج  هک  تشذگن  يزیچ  تشگ ، يراج 

[10 .] دوب هداتسرف 
هک دـنکیم  ادـیپ  ار  تمظع  نیا  یهلا  هاگـشیپ  رد  تسا ، هدومن  میدـقت  ادـخ  هار  رد  یتـسد  ود  ار  شیوـخ  تورث  ماـمت  هک  یناـسنا  يرآ 

. دروآ لمع  هب  ریدقت  وا  قافنا  راثیا و  زا  هنوگنیا  و  دتسرفب ، وا  يارب  یتشهب  نفک  دنوادخ 
تشهب زا  يرصق  رد  . 4

، داد ربخ  تشهب  رد  هجیدخ  هژیو  هاگیاج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  طسوت  اهراب  لاعتم  دـنوادخ  يربک ، هجیدـخ  تلحر  زا  لبق 
، ْدلیوخ ُْتِنب  ُۀَجیدَخ  ِۀَّنَجلا  ِلْهأ  ِءاِسن  ُلَْضفَا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنکیم  لقن  سابع » نبا   » زا همرکع »  » هلمج زا 
دّمحم و رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  دننانیا ، تشهب  نانز  نیرتهب  ْمِحازم ؛...  ُْتَنب  ُۀَیِسآ  َو  َنارْمِع  َتَْنبا  ُمَیْرَم  َو  ٍدَمُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاف  َو 

[11 (.«] نوعرف رسمه   ) محازم رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم 
الو ِهیف  َبَخَصال  ٍبَصَق  نِم  ٍْتیَِبب  َۀَجیدَخ  َرَِّشبُأ  ْنأ  َتِْرمأ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  رفعج  هللادبع  زا  و 

نیمه و  [ 12 .«] مهد تراـشب  درادـن  دوجو  تموـصخ ، تمحز و  نآ  رد  هک  ییـالط  هناـخ  هب  ار  هجیدـخ  هک  ماهدـش  هداد  روتـسد  َبَصَن ؛
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[13 .] تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یفوا  یبا  نب  هللادبع  زا  زین  نومضم 
، درک ییاهشـسرپ  تمایق  رد  ترـضح  نآ  هاگیاج  هرابرد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تفرگ ، رارق  راضتحا  لاح  رد  مرکا  لوسر  هک  هاگنآ 
؛ ِۀَّنَجلا یلإ  ٍباْوبأ  ُۀََعبْرأ  َُهل  ٍرْـصَق  یف  : » دومرف ترـضح  تساجک »؟ هجیدخ  مردام  زور ] نآ  رد  [ ؛ ُۀَـجیدَخ یتَدـِلاو  َْنیأ  : » دیـسرپ هلمج  زا 

[« 14 .] دراد تشهب  يوس  هب  رد  راهچ  هک  تسا  يرصق  رد  هجیدخ ] ]

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  رد  هجیدخ  تلزنم  ب .

ياراد زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  رد  هک  تسا  ادیپ  هتفگن  دـشاب ، رادروخرب  یماقم  نانچ  زا  یهلا  هاگـشیپ  رد  یناسنا  هاگ  ره 
[15 .] دوب مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ  وا ، دزن  مرکا  ربمایپ  نارسمه  نیرتبوبحم  هک  دهدیم  یهاوگ  زین  خیرات  هکنانچ  تسا  عیفر  یتلزنم 

. درکن رایتخا  يرگید  رسمه  وا  مارتحا  هب  دوب  هدنز  ات  درک و  یگدنز  هجیدخ  ترضح  اب  لاس  ترضح 24 
ییابیز یتسیاب  هدـئاق  بسح  هب  دوب و  ییالاب ]  ] لاس نس و  نانچ  رد  هجیدـخ  هک  نیا  دوجو  اـب  : » دـیوگیم یـسیلگنا » تروپ  نوید  ناـج  »

دوب هدـنز  ات  دـنام و  رادافو  وا  هب  تبـسن  هجیدـخ ، تایح  هقیقد  نیرخآ  ات  دـمحم  لاح  نیا  اب  دـشاب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یناوج  نارود 
[16 .«] درکن رایتخا  يرگید  رسمه 

هک تسا  لیئربج  نیا  هجیدخ  يا  دومرف : ترـضح  سپ  ناسرب ، مالـس  شراگدرورپ  فرط  زا  هجیدخ  هب  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  لیئربج 
.« داب مالس  لیئربج  رب  تسوا و  زا  یتمالس ] و   ] مالس تسا و  مالس  ادخ  تفگ : هجیدخ  دناسریم . مالس  تراگدرورپ  فرط  زا 

: دوشیم هراشا  ییاههنومن  هب  هک  دوب  وا  دای  هب  ًامئاد  درکن و  شومارف  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زین  یمارگ  يوناب  نآ  تلحر  زا  دعب 
هجیدخ دای  . 1

يزور دومنیم . رافغتـسا  وا  يارب  درکیم و  دای  یکین  هب  ار  هجیدخ  هک  نیا  رگم  تفریمن ، نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر  دیوگیم : هشئاع  » 
.« دش نیگمشخ  ًادیدش  ربمایپ  تسا !! هدرک  اطع  وت  هب  نزریپ  نآ  نیزگیاج  دنوادخ  متفگ : مدرب و  دسح  نم  درک ، دای  وا  زا 

یْنتَناعأ َو  ِهللا  ِنید  یلَع  یْنتَرَزاَو  َو  ُساَّنلا  یَنبَّذَک  َنیِح  یْنتَقَّدَـص  َۀَـجیدَخ ، ُْلثِم  َْنیأ  َو  ُۀَـجیدَخ  : » دومرف ادـخ  لوسر  هک : دـهدیم  همادا  و 
کمک ادخ  نید  رب  ارم  دوخ  لام  اب  دندومن و  بیذکت  ارم  مدرم  هک  هاگنآ  درک  قیدصت  ارم  وا  هجیدخ ؟ لثم  تساجک  هجیدـخ و  اِهلاِمب ؛

[17 .« ] درک يرای  و 
قارف رد  دومن و  دای  هجیدخ  زا  تشاد و  روضح  شیوخ  نارسمه  عمج  رد  مرکا  ربمایپ  يزور  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  رارکت  اهراب  هیضق  نیا 

: دومرف ادخ  لوسر  ییرگیم ؟ دساینب  هریت  زا  يور  خرس  نزریپ  رب  تفگ : هشئاع  تسیرگ . وا 
هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یِلا  ُبَّرَقَتَا  ُْتلِز  اـمَف  ُۀَِـشئاع : َْتلاـق  ُْمتْمِقَع . ْذِا  یل  ْتَدـِلَو  َو  ُْمتْرَفَک  ْذِا  یب  ْتَنَمآ  َو  ُْمْتبَّذَـک  اذِا  یْنتَقَّدَـص  »

يارب دنزرف  دروآ و  نامیا  نم  هب  وا  دیدیزرو  رفک  هک  يزور  دومن و  قیدصت  دیدرک ، بیذکت  ارم  امـش  هک  يزور  هجیدخ  [ 18 [؛ اهِرْکِِذب
بّرقت ادـخ  ربماـیپ  هب  هجیدـخ  ياـهیبوخ  ناـیب  اـب  نم  هک  دوب  هنوـگ  نیا  هشیمه  دـنکیم : هفاـضا  هشیاـع  دـیدوب . ازاـن  امـش  دروآ و  نم 

.« متسجیم
هجیدخ ناتسود  هب  ّتبحم  راهظا  . 2

ّتبحم راهظا  زین  وا  نایانشآ  ناتسود و  هب  تبـسن  تشاد ، تدارا  ّتبحم و  هجیدخ  هب  ًادیدش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا 
ُّبِحَُأل ّینإ   » هک ارچ  دـیربب ؛ زین  هجیدـخ  ناتـسود  يارب  نآ  تشوگ  زا  دومرفیم : یناـبرق  حـبذ  ماـگنه  تهج  نیمه  هب  درکیم . یتسود  و 

[« 19 .] مرادیم تسود  زین  ار  هجیدخ  ناتسود  نم  اهَبیبَح ؛
نتفر زا  سپ  داد ، رارق  ینابرهم  فطل و  دروم  ار  وا  ربمایپ  دش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  ینزریپ  يزور  هدش  تیاور  زین  و 

[20 .] دشیم دراو  نم  رب  هجیدخ  نامز  رد  وناب  نیا  دومرف : ترضح  دش ، ایوج  ار  فطل  همه  نآ  تلع  هشئاع  وا 
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. دنوریمن اههرطاخ  اهدای و  زا  زگره  دنداد ، رارق  وا  ریسم  رد  ار  دوخ  شالت  دنتشادرب و  مدق  ادخ  هار  رد  هک  ییاهنآ  يرآ 
قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 

ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث 
َۀَجیدَخ َرَکَذ  اذإ  ِهللا  ُلوسَر  َناک  َْتلاق : . » دشن هتـسخ  وا  حدم  نتفگ  هجیدخ و  دای  زا  مرکا  ربمایپ  زگره  هشئاع ، فارتعا  هب  تهج  نیمه  هب 

وا يانث  نتفگ  زا  درکیم ، دای  ار  هجیدخ  هاگره  هک  دوب  هنوگ  نیا  هشیمه  ادخ  لوسر  تفگ : هشئاع  اهل ؛ ٍرافِْغتْـساَو  اْهیَلَع  ٍءانَث  ْنِم  ْمَأْسَی  َْمل 
[21 .«] دشیمن هتسخ  وا  يارب  رافغتسا  و 

اهتشونیپ

نونکا و  نایب ، اهیلع » هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  لئاضف   » ناونع تحت  هلاقم ، لوا  شخب  ناغّلبم  هلجم  هرامش 59  رد  هک  تسا  رکذ  لباق  - 1
. دوش ¬ یم نایب  ترضح  نآ  تاماقم  مود ، شخب  رد 

ص263. ج1 ، سیمخ ، خیرات  - 2
ص44. ج16 ، نامه ، راونالا ، راحب  - 3
. هحفص لیذ  ص 71 ، ج16 ، نامه ، - 4

. لبنح نب  دمحا  دنسم  زا  لقن  هب  ص8 ، ج16 ، نامه ، - 5
 . ص 8 و ر.ك : ماشه ، نبا  تیاور  ص 11 ، نامه ، - 6

ح90. ص385 ، ج18 ، راونالا ، راحب  - 7
ص 475. قودصلا ، یلاما ، 4 ؛ ص2 ـ  و ج43 ، ص80 ، ج16 ، نامه ، - 8

.36 رمز /  - 9
. یبرثی ياقآ  بانج  مرتحم  ظعاو  زا  لقن  هب  - 10

ص 1821. ج4 ، باعیتسا ، ص 437 ؛ ج5 ، ۀباغلا ، دسا  ص 2 ؛ ج16 ، نامه ، - 11
ح 12. ص7 ، ج16 ، نامه ، راونالا ، راحب  - 12

ص 7. نامه ، - 13
ص 510. ج 22 ، راونالا ، راحب  - 14

. نامه - 15
ص 25. دمحم ، هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  - 16

ص 432. ج10 ، لاجرلا ، سوماق  ص 380 ؛ ءاخ ، باب  ج1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 17
ص 131. ج2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 8 ؛  ج 16 ، راونالا ، راحب  - 18

. ۀعیرشلا نیحایر  - 19
.381 ص 379 ـ  ج1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 20
ص 12. ج 16 ، نامه ، راونالا ، راحب  - 21
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هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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