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؟ تسیک يرصب  نسح 

باتک تاصخشم 

؟ تسیک يرصب  نسح 
ییاباباقآ يدهم   : هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یلاتیجید : رشان 

هدیکچ

هقرف و وا ، یلاجنج  يهرهچ  هب  اجنیا  رد  دومنیم  ینمـشد  تیب  لها  اـب  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  یهراـبرد  دـیراد  ور  شیپ  هک  ياهلاـقم 
. میاهتخادرپ فلس  ياملع  تارظن  تسا و  هدمآ  وا  نأش  رد  هک  یثیداحا  وا ، اب  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیب  لها  تارظانم  وا ، بهذم 

همدقم

هب نینمؤملاریما  اب  تساخرب و  ینمشد  هب  تیب  لها  اب  هک  یناسک  زا  یکی  يهرابرد  یبلاطم  میتسناوت  هک  میرکاش  ار  ادخ  ادخ ، دای  مان و  اب 
نسح و ماما  دننام  تیب  لها  دوب و  دشاب  هداد  تسد  زا  دنزرف  هک  یسک  دننام  رمع  رخآ  ات  دندرک و  نیرفن  ار  وا  ترضح  تخادرپ و  زیتس 

. دناهدومن مه  یتارظانم  وا  اب  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  داجس  ماما  نیسح و  ماما 
وا يهنیک  نیا  تسا و  فورعم  فوصت  لها  هلبق  ناونع  هب  دنراد و  لوبق  دوخ  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  دـنریگیم و  قشمرـس  وا  زا  هیفوص  رثکا 

يرای هب  دومن و  كرت  ار  رهـش  نآ  ملـسم  نب  هبیتق  اب  دراد  ار  البرک  دصق  نیـسح  ماما  دیمهف  یتقو  هک  درک  تفرـشیپ  ییاج  ات  تیب  لها  اب 
. میسانشب رتشیب  ار  هرهچ  نیا  هک  هدش  هدروآ  فلس  ياملع  تارظن  ام  هلاقم  نیا  رد  تخادرپن . ادخ  لوسر  دنزرف 

میسانشب رتهب  ار  يرصب  نسح 

راسی نسحلا  یبا  نب  نسح  مان :
يرصب نسح  دیعس  وبا  هینک : بقل و 

: هدیقع بهذم و  هقرف ،
: دیوگیم يرصب  نسح  دوخ  داتسا  بهذم  يهرابرد  دشابیم )  فورعم  ناقیدنز  زا  هک  ءاجوعلا  یبا  نبا   ) وا درگاش 

. دوب ياهناوید  مدآ  مداتسا  »
« کلسم يربج  یهاگ  دوب و  بهذم  يردق  یهاگ  تفگیم . دایز  لصایب  نانخس 

هرصب یگدنز : تنوکس و  لحم 
. دوب هدش  ریسا  ناناملسم  اب  گنج  رد  ناسیم  تشد  رد  وا  ردپ  بسن :

نب رمع  نامز  هب  تشاد و  يدایز  ياهناتسلخن  هک  زاوها  هب  رتکیدزن  هرصب ، طساو و  نایم  هرـصب  نییاپ  رد  یهد  ناتـسزوخ ، ناسیم  تشد 
. دش حتف  باطخ 

(1 . ) مود لوا و  نرق :
هتفرگ تراسا  هب  گنج  نیا  رد  دنتخانـشیم ، نایمتـسرد  هب  لصتم  ناسیم  هب  رجاهم  دـندناوخیم ، يروباشین  زوریف  ای  زریپ  ار  وا  هک  راـسی 
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هللادبع نب  رباج  یلوق  هب  راجنلا و  ینب  زا  يدرم  یلوق  هب  ای  یملـس  ورمع  نب  بعک  ریـسیلاوبا  یلوق  رب  انب  ای  تباث  نب  دیز  یگدرب  هب  دـش و 
اب رـسمه  هملـس  ما  يهدش  دازآ  زینک  هریخ  اب  دش  هداد  لاقتنا  ادخ ، لوسر  مرح  هرونم  هبیط  هنیدم  هب  هک  تراسا  زا  سپ  دـمآ . رد  يراصنا 
هک لوق  نیا  رب  انب  باطخ و  نب  رمع  گرم  زا  لبق  لاس  هس  ای  ود  يدالیم  قباطم 641  يرجه  لاس 21  رد  درک ، جاودزا  ادخ  لوسر  يافو 

، دندش يرـسپ  دـنزرف  ياراد  رهوش  نز و  نیا  هنیدـم  رد  رمع  لتق  زا  شیپ  لاس  کی  هتـشاد ، لاس  نافع 14  نب  نامثع  لـتق  زور  هب  نسح 
: تفگ دندرب ، رمع  دزن  ار  دوخ  دازون 

. تسا يور  وکین  هک  دیراذگ  مان  نسح  ار  وا 
هنیدم و نایم  ياهیحان  يرقلا  يداو  رد  دش ، فوصت  لها  يهلبق  دـیدرگ و  خـیرات  خـلت  ثداوح  هلـسس  کی  أشنم  اهدـعب  هک  كدوک  نیا 

. دش هدروآ  هنیدم  هب  لاس 37  رد  تفای . شرورپ  تسا ، رایسب  ياههدکهد  يهعومجم  هک  هنیدم  عباوت  زا  ماش 
تـسناوتیم هک  ناـمز  نآ  زا  ار  شزومآ  دـینارذگ و  ربماـیپ  ناـنز  ياـههناخ  هب  دـمآ  تفر و  رد  شرداـم  هطـساو  هب  ار  شتیلوـفط  نارود 

. دنکیم زاغآ  شردپ  دزن  تسخن  دزومایب ،
يهرود نیمه  رد  دزومآیم . کلام  نب  سنا  دزن  ذـملت  اب  ار  یمالـسا  شناد  سپـس  دریگیم و  میلعت  وا  زا  ار  نایـسراپ  تمکح  فراعم و 

ثیداحا زا  يرایسب  نآرق و  هجیتن  رد  دینشیم . ار  نآ  نانخس  درکیم . ترایز  ار  ربمایپ  باحـصا  تفریم . يوبن  دجـسم  هب  هنیدم ، تماقا 
هللادـبع کلام ، نب  سنا  روضح  زا  هدافتـسا  زا  سپ  تبقاع  تفرگ . ارف  شلها  زا  هرود  نیمه  رد  ار  باسح  نتـشون و  درک . ظفح  ار  يوبن 

نآرق و ریسفت  ثیدح و  هریرهوبا  بدنج و  نب  هرمس  میشا ، نب  هلص  سیق ، نب  فنحا  سیقدبع ، نب  رماع  يدبع ، نایح  نب  مره  سابع ، نب 
. تسا هدومن  هراشا  نآ  هب  میدن  نبا  هتفای ، همادا  دوشیم  هیفوص  هب  طوبرم  هک  ییاور  هزاجا  وا  زا  تفرگ . ارف  ار  قالخا  هقف و 

(2)

: تاحیضوت

تفرن و ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  يراـی  هب  لـمج  گـنج  رد  تسا و  هدوب  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  هاـگرد  ناـبرقم  صاـخ و  ناتـسود  زا 
: دیوگیم نینچ  ترضح  نآ  يهرابرد 

ات دوب  رتهب  وا  يارب  درکیم  تعانق  شزرایب  ياهامرخ  ندروخ  هب  درکیم و  رایتخا  توکس  هنیدم  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگا 
: دیوگیم ترضح  نآ  هب  نینچ  مه  دیامن . گنج  هرصب  مدرم  اب 

نیرفن ار  وا  زین  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  يداد » نتـشک  هب  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  يدرک و  فارـسا  مدرم  نوخ  نتخیر  رد  وت  یلع ! يا  »
. دوب نوزحم  سوبع و  دوب  هدنز  ات  نیرفن  نآ  رثا  رد  دومن و 

ربمغیپ زا  دـعب  نیدـشار  يافلخ  هار  نامه  ار  میقتـسم  طارـص  دومنیم . عنم  تشادیم و  زاب  جاجح  هیلع  مایق  زا  ار  نامدرم  يرـصب ، نسح 
: دیوگیم تسنادیم .

هفیلخ ار  رکبوبا  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  دوب  نیا  نآ  تساد و  هدمع  سرت  کی  شتایح  نامز  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 
. دشاب هدادن  رارق  دوخ 

: دیوگیم وا  نأش  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما 
لقن ریبز  نب  دـمحم  زا  رکاـسع  نبا  یتسه . تما  نیا  يرماـس  وت  و  دراد )   ) دـشابیم يرماـس  کـی  یتـما  ره  رد  هک  یتـسرد  هب  نسح  يا 

: مدیسرپ يرصب  نسح  زا  هک  دنکیم 
شتآ يور  زا  هک  يدنفسا  دننام  يرـصب  نسح  داد ؟ رارق  دوخ  نیـشناج  ار  رکبوبا  یتسار  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  ایآ 

ار وا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هک  مسق  ادـخ  هب  يراد ؟ کش  رکبوبا  تفالخ  يهرابرد  رگم  تفگ : تساخرب و  دـهجیم 
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هاگره هک  دوب  نیا  زا  شـسرت  دوبن و  یـسک  وا  زا  رتراـگزیهرپ  تخانـشیم و  ار  ادـخ  رتهب  سک  همه  زا  رکبوبا  داد و  رارق  دوخ  نیـشناج 
. درک دهاوخ  اههچ  تما  نیا  اب  ددرگ  ربمغیپ  نیشناج  وا  ياج  هب  سک  ره  دهد ، رارق  ربمغیپ  نیشناج  ار  وا  ادخ  هک  نآ  نودب  دریمب 

ناراوگرزب نآ  زا  مادـک  چـیه  دزن  هب  اما  دومن ؛ كرد  ار  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  راهطا  همئا  زا  نت  جـنپ  راگزور  درک و  رمع  لاـس  دون  يرـصب  نسح 
. تفرن

نافع نب  نامثع  يهرابرد  نینچمه  درک . يراد  دوخ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  هللادبع  یبا  ترضح  يرای  زا  اما  دومن ؛ كرد  ار  البرک  يهعقاو  هک  نآ  اب 
: دیوگیم

: تفگیم یفقث  فسوی  نب  جاجح  دنتخاس . راوخ  ار  وا  رافک  دنتشک و  ناقفانم  ار  نامثع 
(3 ! ) دیورب يرصب  نسح  دزن  هب  دیسانشب  ار  یعقاو  یقیقح و  درم  کی  دیهاوخیم  رگا 

ماَلَّسلاُمهْیَلَع تیب  لها  يرصب و  نسح 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  یلع  ترضح  نیرفن  هب  يرصب  نسح  ندش  راتفرگ 

: دومرف وا  هب  دریگیم ، وضو  مک  بآ  اب  هک  دید  ار  يرصب  نسح  مالّسلا -  هیلع  یلع -  ترضح 
. زاس بآ  رپ  ار  تیوضو  یتفک ! يا 

: تفگ يرصب  نسح 
: دومرف ترضح  يدناسر !! لتق  هب  زورید  دنتفرگیم  وضو  بآ  رپ  هک  ار  یناسک 

؟ یتسه نیگمغ  اهنآ  يارب 
: تفگ
. يرآ

: دومرف ترضح 
. دنادرگ ینالوط  ار  تمغ  ادخ 

: دیوگیم یناتسجس  بویا 
هدرک مگ  ار  دوخ  غالا  هک  يراکم  دننام  ای  ددرگیم و  رب  يزیزع  نفد  زا  هک  نیا  دـننام  میدـیدیم ؛ نیگمغ  هشیمه  ار  نسح  نآ ، زا  دـعب 

. دشاب
. میدیسرپ وا  زا  ار  تلع 

: تفگ
دیمان مان  نیا  هب  ار  وا  یکچوک  رد  شردام  تسا و  ناطیـش »  » يانعم هب  یطبن  نابز  رد  یتفک »  » دش و عقاو  رثؤم  نم  رد  یحلاص  درم  نیرفن 

(4 . ) دناوخ مان ، نآ  هب  ار  وا  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هک  نیا  ات  تشادن  ربخ  نآ  زا  یسک  یلو 
: درک ضرع  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رقاب  ماما  هب  دوب  یمعا  نامثع  شمان  هک  هرصب  لها  زا  يدرم  دیوگ  نامیلس  نب  هَّللا  دبع 

. دنک تیذا  ار  خزود  لها  ناشمکش  دنگ  دننک  نامتک  ار  ملع  هک  یناسک  دراد  هدیقع  يرصب  نسح 
: دومرف ماما 

( دیاتس نامیا  نامتک  هب  ار  وا  نآرق  هک  یتروص  رد  !! ) تسا هدش  كاله  نوعرف  لآ  نمؤم  نیا  رب  انب 
. تسا هدوب  ناهنپ  ملع  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  حون  تثعب  نامز  زا 
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(5 . ) دوشن تفای  نادناخ  نیا  رد  زج  ملع  ادخ  هب  دورب . دهاوخ  هک  یهار  ره  هب  يرصب  نسح 
: دومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

كاله هکنآ  زج  دنکن ، ادص  يدرم  رس  لابند  اهـشفک  هک  دنگوس  ادخ  هب  اریز  دندنبیم ، دوخ  هب  ار  تسایر  هک  ییاسؤر  نیا  زا  دیزیهرپب 
دنک كاله  دوش و 

406 ج 3 /  يوفطصم /  همجرت  یفاک -  لوصا  تساهنآ .) لاثما  هفینح و  وبا  يروث و  نایفس  يرصب و  نسح  اسؤر  نیا  زا  دوصقم  )

رمع رکب و  وبا  زا  يرصب  نسح  عافد 

هدـش بکترم  هک  حـیبق  ياهراک  هریبک و  ناهانگ  نآ  اب  مینک  رافغتـسا  ناـمثع  يارب  هک  دـشاب  زیاـج  اـم  يارب  رگا  سیقلا ، دـبع  ردارب  يا 
هدوسآ ار  دوخ  اهنوخ  نتخیر  زا  نانآ  هک  ارچ  مینک ، رافغتـسا  مه  رمع  رکب و  وبا  يارب  دوب  دـهاوخ  زیاـج  اـم  يارب  تروص  نیا  رد  تسا ،

ار نامثع  ياهندرک  طلخ  ملظ و  نانآ  دنتـشاد ! کین  راتفر  دـندرک و  يراد  دوخ  دـنداد و  ناشن  فافع  دوخ  تموکح  رد  دنتـشادهگن و 
هک یلاح  رد  دنتخیر ، تموکح  ایند و  دصق  هب  ار  اهنوخ  دنتـسکش و  ار  تعیب  هک  دندادن  ماجنا  زین  ار  ریبز  هحلط و  راک  دـندشن و  بکترم 

دعب ار  شلوسر  ادخ و  رما  نانآ  درکیم . یهن  دندناسر  ماجنا  هب  دندش و  بکترم  هچنآ  زا  هک  دندوب  هدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا 
. دندرمشیم کبس  ار  لوسر  ادخ و  رما  هک  ارچ  دندرک  كرت  دهاش  تّجح و  مامتا  زا 

: ییوگب رگا  سیقلا ، دبع  ردارب  يا 
نامثع و ار  بلاـطم  نیا  دوب ،» هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـب  رد  هچنآ  دـندوب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مه  رمع  رکب و  وبا  »

هگن رانک  ار  دوخ  نآ  باکترا  زا  ود  نیا  هک  یلاح  رد  دندش  اهيزیرنوخ  گنج و  نآ  بکترم  نانآ  یلو  دـندوب  هدینـش  مه  ریبز  هحلط و 
(6 . ! ) دنتشاد

يرصب نسح  لاؤس  هب  ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  نیسح  ماما  خساپ 

کلـسم  » نارادفرط زا  وا  تسا ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  رـسمه  هملـس ،» ما   » زینک هریخ »  » شردام راسی ،» نب  نسح   » يو
تـسرپ يدام  اجوعلا » یبا  نبا   » شدرگاش تسا  هتـشاد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اب  مه  یتابتاکم  هنیمز  نیا  رد  هدوب و  يردق »

: تفگیم نوچ  دشکیم ، تسد  يو  زا  ًادعب  هک  تسا  فورعم 
نیفرحنم و زا  يرـصب » نسح  . » درادـن تباـث  هدـیقع  کـی  يردـق و  یهاـگ  دوـشیم و  يربـج  یهاـگ  تسا ، یطلتخم  مدآ  يرـصب  نسح 

ياهدـشمگ ای  هتـشگرب  شقیفر  نفد  زا  ایوگ  دوب  نوزحم  هشیمه  ترـضح  نآ  نیرفن  رثا  رد  دوب و  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  هب  نیـضرتعم 
: تفگیم هتشاد و 

(7  ) تسا هداد  وا  هب  تما » يرماس   » بقل ترضح ، تسا » هدش  نم  ریگنماد  یحلاص  درم  نیرفن  »
ِهَّللا یَلَع  َیِصاَعَْملا  َلَمَح  ْنَم  َو  َرَفَک  ْدَقَف  ِهِّرَش  َو  ِهِْریَخ  ِرَدَْقلِاب  ْنِمُْؤی  َْمل  ْنَم  ُهَّنِإَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَْنَیلِإ  َیِْضفُأ  اَّمِم  ِرَدَْقلا  ِیف  ََکل  ُتْحَرَش  اَم  ِْعبَّتاَف  »
ُهَّنَِکل ِۀَـکَلَْهلا  ِیف  َداَبِْعلا  ُلِمُْهی  َال  َو  ٍۀَـبَلَِغب  یَـصُْعی  َال  َو  ٍهاَرْکِِإب  ُعاَُطی  َال  َیلاَعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنِإ  ًاـمیِظَع  ًءاَِرْتفا  ِهَّللا  یَلَع  يَرَْتفا  ِدَـقَف  َّلَـج  َو  َّزَع 
َّنُمَی ْنَأ  َءاَشَف  ِۀَیِـصْعَْملِاب  اوُرَمَْتئا  ِنِإ  َو  ًائِْطبُم  اَْهنَع  ًاّداَص  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  ِۀَـعاَّطلِاب  اوُرَمَْتئا  ِنِإَف  ْمُهَرَدـْقَأ  ِْهیَلَع  اَِـمل  ُرِداَْـقلا  َو  ْمُهَکَّلَم  اَِـمل  ُکـِلاَْملا 

َو ِهِراَذْعِإ  َدَْعب  ْمُهاَّیِإ  ِِهنیِکْمَِتب  َْلب  ًاْربَج  ْمُهَفَّلَک  َال  َو  ًارْـسَق  اَْهیَلَع  ْمُهَلَمَح  َوُه  َْسیَلَف  ْلَعْفَی  َْمل  ْنِإ  َو  َلَعَف  ِِهب  اوُرَمَْتئا  اَم  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلوُحَیَف  ْمِْهیَلَع 
ِذْخَِأل َنیِعیِطَتْسُم  ْمُهَلَعَج  ْمُهاَهَن  ُْهنَع  اَم  ِكَْرت  َو  ْمُهاَعَد  ِْهَیلِإ  اَم  ِذْخَأ  َیلِإ  َلِیبَّسلا  ُمَُهل  َلَعَج  َو  ْمُهَنَّکَم  َو  ْمُهَقَّوَط  ْمِْهیَلَع  ِهِجاَِجتْحا  َو  ْمَُهل  ِهِراَْذنِإ 
َنُولاَنَی ِِهب  ْمُهَرَمَأ  اَِمل  َءاَیِْوقَأ  ُهَداَبِع  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهیِکِراَت  ِْریَغ  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْهنَع  ْمُهاَهَن  اَم  ِكْرَِتل  َو  ِهیِذِخآ  ِْریَغ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِِهب  ْمُهَرَمَأ  اَم 

ِیباَحْـصَأ َو  اَنَأ  َو  ِهَّللا  َو  ُلُوقَأ  ِِهب  َو  ُبَهْذَأ  َِکلَذ  یَلَع  اَنَأَف  اًلَّبَقَتُم  ًادْـمَح  َلِیبَّسلا  َُهل  ُلَعْجَی  ْنَِمل  َرْذـُْعلا  َلَـعَج  َو  ُْهنَع  ْمُهاَـهَن  اَـم  َو  ِةَّوُْقلا  َکـِْلِتب 
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ُدْمَْحلا ». َُهل  َو  ِْهیَلَع  ًاْضیَأ 
هچ درواین ، نامیا  ردق »  » هب هک  سک  ره  نادب  نک  يوریپ  نآ  زا  هدش ، هضافا  هدیسر و  تیب  لها  ام  هب  هک  ردق »  » دروم رد  تسیحرـش  نیا  »
هب ار  یگرزب  يارتفا  دـنک ) هئربت  ار  دوخ  و   ) دراذـگب دـنوادخ  باسح  هب  ار  ناهانگ  هک  سک  ره  تسا و  هدـش  رفاک  نآ ، دـب  هچ  بوخ و 

. تسا هداد  تبسن  دنوادخ 
هتـشاذگ دازآ  هار ) باختنا   ) تمکح رد  مه  ادـخ  ناگدـنب  دوشیمن و  تیـصعم  مه  ربج  هب  دوشیمن و  تعاطا  رابجا  هب  لاعتم ، دـنوادخ 

، ناگدنب رگا  سپ  دنراد . تردق  شناگدنب  هک  تسیزیچ  نآ  رب  رداق  دـنراد و  ناگدـنب  هک  تسیزیچ  نآ  کلام  دـنوادخ  هکلب  دـناهدشن ،
رگا دنکیم و  داجیا  ار  یعنام  هانگ ، اهنآ و  نیب  دهاوخب  رگا  دنورب ، تیـصعم  لابند  هب  رگا  دوشیمن و  عنام  دنوادخ  دـنورب ، تعاط  لابند 

تجح مامتا  داشرا و  راذـنا و  زا  دـعب  هکلب  تسا ، هتخاس  روبجم  نآ  رب  اربج  ار  شناگدـنب  سپ  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـنکن ، ار  راک  نیا 
كرت ار  وا  تایهنم  دنهد و  ماجنا  ار  وا  رماوا  دنناوتب  هک  تسا  هداهن  یهار  دوخ  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  تسا  هدرک  طلـسم  لامعا  رب  ار  نانآ 

ار شناگدنب  هک  ار  يادخ  دمح  دنیامن  كرت  ار  وا  یهاون  دنهد و  ماجنا  ار  وا  رماوا  ات  هدرک  تیانع  ییورین  شناگدنب  هب  دنوادخ  دـییامن .
دنرادـن كرت  تردـق  هک  ار  نانآ ي  دـنروآیم و  اج  هب  ار  وا  یهاون  رماوا و  ورین ، هوق و  نیا  اب  تسا و  هدـنادرگ  يوق  شرماوا  ماـجنا  رد 
منکیم یشم  نآ  قبط  رب  مدقتعم و  مارم ، هدیقع و  نیمه  رب  مه  نم  دوشب  عقاو  شهاگرد  لوبق  دروم  ساپس  دمح و  نیا  هتـسناد و  روذعم 

(8 «. ) دشابیم دنوادخ  صوصخم  دمح  تسا و  نیمه  منارای  نم و  هار  دنگوس ! ادخ  هب 

يرصب نسح  هب  نیسح  ماما  تحیصن 

وا هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ادهشلادیس  تخانشیمن  ار  ترضح  يرصب ، نسح  هک  یلاح  رد  داتـسیا  يرـصب  نسح  لباقم  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  ماما 
: دومرف

؟ يدنسپیم دوخ  تمایق  زور  يارب  ار ) یتلاح  نینچ   ) ایآ »
: تفگ

: دومرف ترضح  هن ،
ِْهیَلَع ادهـشلادیس  هاـگنآ  ینک »! كرت  يدنـسپیمن ، زور  نآ  يارب  ار  هچنآ  هک  یلاـح  رد  تسا  رتراـکتنایخ  شدوـخ  هب  وـت ، زا  یـسک  هچ 

: دیسرپ يرصب  نسح  تفر  ماَلَّسلا 
.»؟ دوب هک  صخش  نیا 

: دنتفگ
«. تسا ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  نب  نیسح  »

: تفگ
(9 «. ) دش ناسآ  نم  رب  بلطم  »

يرصب نسح  اب  یملع  ياهتیصخش  تفلاخم 

يارآ اجک  ره  هک  تسا  بیجع  دناهتـسب و  قفاـنم  يرـصب  نسح  ریهطت  هب  تمه  رمک  ماـمت  ضرغ  اـب  توبث  ربکا  لاـثما  هک  نیا  ظاـحل  هب 
زا عافد  رد  تسا و  هدرواین  ار  ناگرزب  نآ  تایرظن  نیع  هدرک ، لقن  ار  یناشاک  ضیف  نسحمالم  همالع  یـسلجم و  همـالع  ریظن  یناـفلاخم 

هدنونش دناهدومن ، هراشا  دناهدناوخ ، شارت  هعیش  ار  وا  هک  يرتش  وش  هللارون  یضاق  یضترم و  دیس  قودص و  خیـش  لاوقا  هب  يرـصب  نسح 
تیـصخش دـنچ  نیا  یمانـشوخ  ریثات  تحت  دـشابن ، انـشآ  موسرم  قایـس  کبـس و  هب  یلقع  یلقن و  لوبق  در و  يهوحن  اب  رگا  هدـنناوخ  اـی 
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هب هک  ناگدـنناوخ  زا  هدـع  نآ  یتح  ای  يدارفا  نینچ  يارب  ام  دوش . هابتـشا  راچد  يریگ  هجیتن  رد  تسا  نکمم  هتفرگ ، رارق  ینید  هیاپدـنلب 
نآ هب  اـج  نیا  رد  ار  یعیـش  یمالـسا -  یملع  ياهتیـصخش  ینید و  ناـیاوشیپ  يارآ  دنتـسه ، فـقاو  فـلتخم  تاـقیقحت  موـسرم  شور 

. میزادرپیم
: دیامرفیم تسا ، یملع  بتارم  بحاص  سانشرس و  رخافم  زا  هک  یلح  همالع 

(10 .« ) تسا تراهط  تمصع و  تیب  لها  ءادعا  زا  يرصب  نسح  »
: دیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  يداه  ماما  ترضح  هدش  تیبرت  درگاش  مالسا ، ملاع  دوجولاردان  تیصخش  ناذاش  نب  لضف 

لاح نیا  اب  درکیم و  يویند  تساـیر  بسک  يهلیـسو  ار  شور ]  ] نآ دومن و  یهارمه  ناـشیا  سوه  يوه و  ياـضتقم  هب  هفیاـط  ره  هب  وا  »
(11 .« ) دوب هیردق  سیئر 

: دیوگیم هدومن ، هراشا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  اب  يرصب  نسح  زیمآرفک  يهلباقم  هب  جاجتحا »  » دوخ فورعم  باتک  رد  یسربط  همالع 
هیردـق سیئر  درکیم و  ضوع  گنر  تسایر ، يارب  درکیم و  تاـشامم  دنتـشاد  تسود  هچنآ  هب  هقرف  ره  لـها  اـب  هک  دوب  یـسک  نسح  »

(12 «. ) دوب
: دسیونیم يربط  نیدلادامع 

دیزگ و يود  وا  زا  درکن  يرای  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  هک  نیا  رب  هوالع  اروشاع  زور  رد  دوب و  وا  دـنزرف  یلع و  نانمـشد  زا  يرـصب  نسح 
(13 « ) دوب ماش  نایرکشل  هارمه 

نایم هب  يرکذ  هیفوص  زا  هک  نیا  زا  تبسانم  هب  یـسوط  بیذهت  حرـش  رد  عیـشت ، ملاع  ریهاشم  رخافم و  زا  يریازج  هللا  تمعن  دیـس  همالع 
: دیامرفیم دیآیم ،

زا ياهدع  تسا ؛ یقاب  ناگدربمان  ياهتعدـب  تارثا  نونکا  مه  هدراذـگ و  نید  رد  ییاهتعدـب  زاغآ  زا  دنتـسه و  نید  نانمـشد  هیفوص  »
زا سپ  دندوب و  ضیقن  فرط  اهنآ  اب  دناهتسیزیم ، نیرهاط  همئا  راگزور  رد  هک  ناشیا  لاثما  يروث و  نایفس  يرـصب و  نسح  لیبق  زا  اهنآ 

ًاصوصخم هدیـسر ، ناگدربمان  درط  نعل و  رد  يرایـسب  رابخا  دنتـساخرب و  تیدض  هب  دنا ، تیب  لها  ءاملع  هک  نید ، مالعا  اب  تبیغ  رـصع 
(14 .« ) دناهدناوخ اهنآ  زا  بانتجا  هب  ار  مدرم 

ِْهیَلَع داجـس  ماما  اب  يرـصب  نسح  دروخرب  لوکـشک ، باتک  رد  تسا ، مالـسا  ناهج  غباون  ناگرزب  رباکا  زا  هک  ییاهب  خیـش  فراع  همالع 
. دناهدرک لقن  ار  ماَلَّسلا 

: دیامرفیم دریگیم ، رارق  لاؤس  دروم  يرصب  نسح  یهرابرد  سابع  هاش  اب  رصاعم  یناث  ققحم  يرتخد  يهداون  نیسح  دیس  ریم  همالع 
(15 .« ) تسا ءادعا  دشا  وا  وا ؛ نعل  تسا  بجاو  تسا ، یبتجم )  ) نسح ریغ  نسح ، نیا  هک  تسین  نیا  رد  یکش  »

ِْهیَلَع یلع  هک  تسا  هدرک  لقن  ًانیع  ( 16 . ) دیامنیم لقن  وا  هب  تبسن  هدومن ، هراشا  وا  تافارحنا  هب  يرـصب  نسح  دروم  رد  یـسلجم  همالع 
، هدومن هراشا  مالـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  داجـس و  ماما  يرـصب و  نسح  نیب  ینـالوط  يارجاـم  دـنچ  هب  و  ( 17  ) هدـناوخ يرماس  ار  وا  ماَـلَّسلا 

(18  ) دراد يرصب  نسح  تواقش  رب  تلالد  هدومرف 
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رقاب  دمحم  ماما 

(19 . ) ماَلَّسلاُمْهیَلَع تیب  لها  ام  دزن  رگم  دوشیمن  تفای  ملع  پچ ، بناج  هب  دهاوخ  رگا  دورب و  تسار  تهج  هب  دهاوخ  نسح  رگا 
نیا هتخانش و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  یلع  ضغبم  قفانم و  ار  يرـصب  نسح  زیزعلا -  هحور  هللا  سدق  یناشاک –  ضیف  نسحم  الم  همالع 

. تسا هدناوخ  يرماس  ار  وا  ترضح  هک 
(20)

: دسیونیم یلماع  رح  خیش  همالع 
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. دناهدروخ ار  شبیرف  نایفوص  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يرصب  نسح  »
(21 .« ) تسا هتفاتربرس  نانآ  يوریپ  زا  تیب و  لها  طخ  زا  يو 

(22 . ) دننادیم لطاب  دهاز  راهچ  هلمج  زا  ار  وا  هینامث ، داهز  نوماریپ  قیقحت  رد  یمق  ثدحم  همالع 
ِْهیَلَع نسح  ماما  ترضح  همان  باوج  تسا ، هدیقع  نیا  رب  يرـصب  نسح  هب  تبـسن  هغالبلا  جهن  حراش  ییوخ ، هللا  بیبح  ازریم  جاح  همالع 

(23 .« ) دشابیم شعابتا  وا و  رب  نعط  لیلد  يرصب  نسح  هب  ماَلَّسلا 
. دشابیم نسح  لاح  ءوس  ناشن  تسا ، هدش  لقن  يرصب  نسح  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  داجس  ماما  يهرابرد  هچنآ  دیامرفیم  رگید  ياج 

(24)
. دنزیم وا  یهرابرد  ار  فرح  نیرخآ  ( 25 « ) یفوکلا مشاه  یبا  يروث و  نایفس  يرصبلا و  نسحلاک  دمحم  لآ  ءادعا  ناک   » اب و 

: دسیونیم يرصب  نسح  حیبق  لامعا  لاعفا و  لقن  زا  سپ  سانشرس ، رومان و  خروم  يربط  دامع 
نوچ دننک و  حرط  ار  مال  فلا و  ریقَحََت ، تهج  دـنرب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  مان  نوچ  نیرهاط ) همئا  تماما  تفالخ و   ) نافلاخم »

(26 .« ) دوب لوسر  نانمشد  هلمج  زا  يرصب  نسح  هک ) نیا   ) يارب دنیوگ  مال  فلا و  اب  دنرب  ار  يرصب  نسح  مان 
: تفگ يزور 

َنوُِقفاَنُْملا  َُهلَذَخ  َو  ٌراَّفُک  ُهَلَتَق  َناَْمثُع  َّنِإ 
دندرک  راوخ  ار  وا  ناقفانم  دنتشک و  رافک  ار  نامثع  هک  یتسرد  هب 

هک : تسا  هتفگ  زاب  و 
لِذاَخ ؛؟ َْوأ  ِلتاَق  اَّلِأ  ُناَْمثُع  َِلُتق  َمْوَی  ۀنیدَملِاب  ْنُکَی  َْمل  »

هدننک  راوخ  ای  هدنشک  رگم  دنتشک  ار  نامثع  هک  يزور  هنیدم  رد  دوبن 
. هدرک بوسنم  قافن  رفک  هب  ار  راصنا  رجاهم و  هلمج  و 

یلع و زا  يرـصب  نسح  تسا و  سکع  رب  اجنیا  دوب  تسود  تسود  هک  راچان  دوبن و  توادـع  نیا  يدوب  تبحم  ار  ناشیا  رگا  هک  لصاح 
(27 . ) تفر ناسارخ  هب  جاجح  رکشل  ملسم و  نب  هبیتق  اب  تفای  فوقو  نوچ  البرک  يهعقاو  هب  درک و  فلخت  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  نیسح  نسح و 

: دسیونیم يرصب  نسح  قح  رد  ققحم  سانش  لاجر  یناهفصا ) يراسناوخ  رقاب  دمحم  دیس  ریم   ) يراسناوخ همالع 
زا نسح  درک . ضوع  ار  مالـسا  عیارـش  داد و  رییغت  ار  وا  ماکحا  دومن و  نک  هشیر  ار  وا  لوسر  نییآ  تخاس و  دوباـن  ار  ادـخ  نید  نسح  »

دوخ  ) لد رد  ار  نانآ  یتسود  هثیبخ  يهرجش  دومن و  کمک  اهنآ  موش  ياههتساوخ  هب  رتمامت  هچ  ره  تدش  اب  درک و  يوریپ  اهيوما  مارم 
. دناهتشادنرب تسد  وا  دساف  ياههدیقع  زا  زونه  نابهذم ، يرعشا  نونکا  مه  دادیم . شرورپ  شناعبات  َو )

هب وا  زا  راب  تبکن  موش و  راثآ  ردـقنآ  هرخالاب  دز و  نماد  ار  لطاب  شتآ  تخادـنارب و  نب  زا  دوخ  ینطاب  دـب  هشیت  اب  ار  قح  ناینب  وا  يرآ 
(28 .« ) دنکیم هتسخ  اهنآ  شرامش  ار  ام  هک  هدنام  اج 

: تسا نیا  نینمؤملاریما  یلع  هب  تبسن  يرصب  نسح  يهرابرد  وا  مالک  هصالخ 
(29 .« ) دومنیم تفلاخم  یلع  اب  رتشیب  نافلاخم  يهمه  زا  وا  تسا و  بجاو  وا  نعل  هدوبن ، ياهتسیاش  ناسنا  نسح  تسیهیدب  »

تنـس لها  ثیدح  نایاوار  زا  ار  يرـصب  نسح  ررـض » هدـعاق ال   » هلاسر رد  یفوتم 1339 -  یناهفصا –  هعیرـشلا  خیـش  یمظعلا  هللا  تیآ 
. دنادیم

: دناهتشاد موقرم  تسا  هدش  ناشرضحم  زا  یلاؤس  باوج  رد  هلظ -  ماد  ینالیم –  یلع  دیس  جاح  ثدحم  همالع  هللا  تیآ 
یلاعت همسب  »

نـسح هب  عجار  ماهفالا » ءاصقتـسا   » باتک رد  راونالا  تاقبع  باتک  بحاص  نیـسح  دـماح  ریم  دیـس  ریظنیب  همـالع  موحرم  مکیلع  مـالس 
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: هدرک ضرع  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ریما  ترضح  هب  يرصب  نسح  هک  ار  نآ  ریغ  جاجتحا و  تیاور  هدرک ، ثحب  يرصب 
َءوُضُْولا »  ُِغبُْسی  َناَک  ْنَّمِم  اَفَْولا  تلتق  »

رح خیـش  نوچ  ناگرزب  یـضعب  زا  هدرک و  تیاور  ار  ْهَمَْألا »  ِهِذَه  ُّيِِرماَس  تیاور «  ترـضح  نآ  زا  زین  هدومن و  لقن  ار ، ترـضح  نیرفن  و 
. تسا هدوب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  نانمشد  زا  يرصب  نسح  هک  دناهدروآ  یلماع 

(30 « ) ینالیملا
یلع رهطم  نحـص  رد  ناشزامن  هماقا  يارجام  تسا و  هدش  لقن  وا  زا  یتامارک  فشک و  هک  يدـنواهن  ربکا  یلع  ازریم  جاح  دـهاز  فراع 
(31 . ) دونشیم یبیغ  يادن  نتفگ  هماقا  عقوم  هک  تسا  دوهشم  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  رارصا  هب  نینمؤملاریما ،

: دنسیونیم دنسریم  هک  يرصب  نسح  هب  هتشاد ، قیقحت  هینامث  داهز  یهرابرد 
(32 .« ) تسا يرصب  نسحلا  یبا  نب  نسح  مومذم ، رفن  راهچ  نآ  زا  »

: دسیونیم یناهبهب  دیحو  نونفوذ  همالع 
(33 «. ) ناطیش نوعرف و  يدب  زا  تسا  رهشا  رهظا و  هعیش  نایعا  ءاهقف و  دزن  يرصب  نسح  لاح  يدب  »

: تسا دقتعم  دربیم ، مان  هینامث » داهز   » زا هک  اجنآ  دامتعا ، دروم  سانش  لاجر  یلع  دمحم  ازریم  سردم  همالع 
نآ فلاخم  ءایقشا و  داهز  زا  لطاب و  رگید  نت  راهچ  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  ءایقتا و  داهز  زا  ًافرـص  ًاقح و  لوا  نت  راهچ  »

(34 .« ) تسا هدوب  یبیرف  مدرم  تنطیش و  سیبلت و  سیلدت و  هار  ضحم  ناشیا  يروص  عرو  يرهاظ و  دهز  ترضح و 
: زا دنترابع  هینامث  داهز 

، میثخ نب  عیبر   - 1
، يدبع نایح  نب  مره   - 2

، ینرق سیوا   - 3
، سیق نب  دبع  نب  رماع   - 4

، بوث نب  هللادبع   - 5
، عدجا نب  قورسم   - 6

، يرصب نسح   - 7
(35 ( ) ریرب ای  دیرب   ) دیزی نب  دوسا   - 8

. دربیم مان  ءایقشا  داهز  هلمج  زا  ار  يرصب  نسح 
: دسیونیم يرصب  نسح  يهرابرد  یمق  رهاط  دمحم  الم 

(36 .« ) تسا تواقش  بابرا  يادتقم  تلالض و  تعدب و  رد  قیرغ  يرصب  نسح  هک  نادب  »
نآ يراـبتعایب  رب  لـیلد  ار  هیفوـص  ياههرجـش  رد  يرـصب  نسح  یلازغ و  دـمحا  دوـجو  هـیلع -  هللا  هـمحر  یمق -  يازریم  دـهاجم  هـیقف 

(37 .« ) دنادیم
، هدش هتفگ  يرـصب  نحـس  یهرابرد  هچنآ  زا  دوخ  لاجر  رد  همحرلا  هیلع  يدورهاش  يزامن  یلع  خیـش  جح  سانـش  لاجر  ثدحم  همالع 

. تسا هتشادن  یحیحص  دئاقع  دوب و  فرحنم  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیب  لها  زا  يو  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن 
: دسیونیم ناشیا 

( 38 « ) هِِدئاَقَع ِیف  ٌطَلِْخم  َناَک  َو  ْمُهَْدنِع  اًمُومْذَم  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ  ْنَع  اًفِرَْحنُم  َناَک  »
. تسا هدرک  لقن  ار  وا  ياهتمذم  هنیفس  كردتسم  مود  دلج  رد  و 
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یناسک هلمج  زا  ار  يرصب  نسح  دنشابیم ، لاجر  رد  صصختم  ناسانش  ثیدح  ناققحم و  زا  هک  ینـسحلا  فورعم  مشاه  ثدحم  همالع 
. تسا هدرک  ناوارف  يراک  بیرف  سیلدت ، ثیداحا  رد  هک  دنادیم 

(39)
(40 . ) دنادیم ءاطع  نب  لصاو  دیبع و  نب  ورمع  دننام  ینازاس  هقرف  داتسا  ار  وا  و 

ناینب هب  هک  نیا  اب  هدومن ، نیودت  ار  مالسا  گنهرف  ناراذگ  ناینب  مان  هب  یباتک  يازریـش  يازریم  رـصاعم  ردص  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ 
. دربیمن يرصب  نسح  زا  یمان  هدرک ، هراشا  ادخ  لوسر  رصع  زا  مالک  ثیدحلا و  ملع  هقف و  ناراذگ 

: دندقتعم هتسناد ، نارتسگ  ماد  زا  ار  يرصب  نسح  يزاریش ، نیظعاولا  ناطلس  هعیش  قوقح  عفادم  دهاجم  ققحم  بیطخ 
دش و درخیب  مدرم  زا  یعمج  لالـضا  بجوم  هتـسناد ، بئاص  ار  شیوخ  يار  دومنیم ، یـصخش  رظن  ِلامعإ  ثیداحا  تایآ و  يهرابرد  »

(41 « ) دیدرگ تیب  لها  لباقم  رد  یصخش  رظن  لامعإ  رد  باب  حتف  ببس 
نـسح يهرابرد  دربیم ، همئا  فلاخم  ناونع  هب  ار  ياهدـع  ماـن  اـجنآ  و  ( 42  ) هدرک یفرعم  تنـس  لـها  ءاـملع  زا  ار  وا  دوـخ  رگید  رثا  رد 

(43 .« ) تسا هدوب  ناشیا  یهیقف  نافلاخم  زا  هک  دراد  هراشا  يرصب 
: دسیونیم يرصب  نسح  يهرابرد  یسربط ، جاجتحا  راوگرزب  مجرتم  يوفطصم  ققحم  داتسا 

. تسا هینامث  داهز  زا  یکی  وا  درکیم . فرحنم  نینمؤملاریما  يرای  زا  زین  ار  مدرم  هدیشک و  رانک  ار  دوخ  نیفص ، لمج و  گنج  رد  »
دندوب تفرعم  ملع و  زکرم  هک  ربـمغیپ  يهداوناـخ  زا  تسا ، نیـسدقم  داـهز و  بلغا  يـالتبا  دروم  هک  بجع  رورغ و  يور  يرـصب  نسح 

(44 .« ) دیدرگ مورحم  نانآ  نافرع  تقیقح و  برشم  زا  هدش و  فرحنم 
: دنسیونیم دنوریم ، رامش  هب  رصاعم  ناخروم  ناسانش و  لاجر  زا  هک  یناود  یلع  ققحم  داتسا 

. تسا فورعم  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  یلع  اب  ینمشد  اب  تسا و  هماع  داهز  ءاملع و  زا  يرصب  نسح  »
(45 .« ) تسا هیردق  سیئر  وا 

نب میلـس  سدقم  فیرـش و  باتک  بالقنا ، زا  لبق  يهرود  دیدش  راشف  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  یناجنز  يراصنا  لیعامـسا  ققدـم  ققحم 
: دنسیونیم دندومن  لمحت  ار  اهیتحاران  هچ  دیناسر و  پاچ  هب  ار  سیق 

ارچ درکیم  ضارتـعا  ترـضح  هب  دوب و  ناورهن  نیفـص و  لـمج و  ياـهگنج  رد  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  نیفلاـخم  زا  يرـصب  نسح  »
(46 ( »؟ دزیریم نیمز  هب  ار  نیملسم  ياهنوخ 

تاـعوضوم دراد و  عیـشت  اـب  فوـصت  ندوـب  هـبیرغ  نوـماریپ  هـک  یقیقحت  عماـج و  ثـحب  زا  سپ  یماـهلا  دواد  موـحرم  قـقحم  هدنـسیون 
: دسیونیم دناسریم ، تابثا  هب  نینمؤملاریما  یلع  هب  تبسن  ار  وا  يداقتعایب  هک  دنکیم  لقن  يرصب  نسح  زا  ار  ینوگانوگ 

ریاس یلح و  يهمالع  یلو  دـناهدرک ؛ رکذ  یتاـمارک  يو  يارب  تاـحفن  هرکذـت و  رد  دناهدرمـش و  داـهز  زا  ار  يرـصب  نسح  تنـس  لـها  »
داریا ضارتعا و  ماما  هب  هکلب  درکن ، يرای  ماما  هب  اهگنج  رد  اهنت  هن  وا  .« » دـننادیم راک  ایر  هدـیقعلا و  دـساف  ار  وا  ًامومع  هعیـش ، ياـملع 

(47 .« ) دزیریم ار  نانآ  نوخ  دنکیم و  گنج  ناناملسم  اب  ارچ  هک  دنکیم 
یفقث فسوی  نب  جاجح  ریظن  هیما  ینب  نامکاح  اب  هک  دـنادیم  تیب  لـها  نیفلاـخم  زا  ار  يرـصب  نسح  دوخ  رثا  رد  یفیفع  هلا  جرف  رتکد 

. تسا هتشاد  کیدزن  طابترا 
(48)

يراج دنادیم و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  نانمـشد  هرمز  رد  ار  يرـصب  نسح  ینامیا ، هیقف  نیـسح  دـمحم  دیـس  ياقآ  لضاف  ناوج و  يهدنـسیون 
تیالو بیرخت  ياهشور  هلمج  زا  ییاعدا  نینچ  هک  دوشیم  رکذتم  دنادیم و  هیفوص  هنتف  ار  نسح  هلیـسو  هب  ترـضح  زا  هلـسلس  ندـش 

(49 .« ) دنزاس طولخم  لیطابا  اب  ار  قیاقح  ات  تسا  تلاسر  نادناخ 
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: دسیونیم ینادرم  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  دهاجم  رگشهوژپ 
زا ًاـصوصخم  ماَـلَّسلاُمْهیَلَع  راـهطا  همئا  زا  یبلاـطم  هکلب  هدـشن ، داـی  یکین  هب  يرـصب  نسح  زا  اـهنت  هن  هعیـش  بتک  رد  دومن  هجوـت  دـیاب  »

(50 .« ) دیامنیم راکشآ  ار  يرصب  نسح  تنایخ  هک  هدیدرگ  لقن  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ترضح 
يونهکللا نیسح  دماح  دیس  همالع  هللا  تیآ 

نیرتدنمـشزرا هب  ار  وا  هماع  دوش . یم  هدرمـش  تنـس - لها  هماع –  دزن  نیثدـحم  ءاـهقف و  ناـگرزب  همئا و  نیرتروهـشم  زا  يرـصب  نسح 
نـسح هماع ، دوخ  داقتعا  ربانب  يرـصب ، نسح  هب  تبـسن  هماع  تایـصوت  همه  نیا  اب  دـندرک . فیـصوت  لئاضف  زا  نیرت  میظع  تافیـصوت و 

. تسا رفاک  هماع  دزن  دوش ، فرح  نیا  هب  لئاق  هک  یسک  ره  تسادخ و  بناج  زا  رش  هک  دوب  دقتعم  وا  نوچ  تسا ؛ رفک  هب  موکحم 

جنرطش يرصب و  نسح 

جنرطـش اب  يهدـننک  يزاب  هک  هدـش  دراو  رابخا  رد  هک  نیا  لاح  تسا و  هدوب  جنرطـش  اب  وا  يزاـب  يرـصب ، نسح  ياهیمرگرـس  زا  یکی 
ار جنرطش  هب  ندرک  رظن  نآ  زا  رتالاب  هتسناد و  تمرح  هب  موکحم  ار  نآ  اب  يزاب  جنرطش و  هک  هدش  دراو  ثیداحا  یتح  دشابیم و  نوعلم 

. درامشیم یهلا  تامرحم  زا 
: ماَلَّسلا ِْهیَلَع  قداص  ماما  )

(. ِِهُِّما ِجْرَف  یِلا  َرَظَن  ْنَمَک  اهَیِلا  َرَظَن  ْنَم 

: ماَلَّسلا ِهْیَلَع  یبن  فسوی  هب  نداد  تیصعم  تبسن  يرصب و  نسح 

. تسا هداد  تیصعم  تبسن  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  فسوی  ترضح  هب  هک  دشابیم  یناسک  ءزج  يرصب  نسح 
. تسا نسح  هب  بوسنم  مالک  نیا  هک  تسا  نآ  یکاح  هک  دیآیم  تسد  هب  يزار  مالک  زا  بلطم  نیا 

(51)
: مییامنیم بلج  یقیقح  نافرع  نوماریپ  ابیز  تیاور  دنچ  هب  ار  امش  رظن  نایاپ  رد 

ماَلَّسلاُمهْیَلَع تیب  لها  نانمشد  تشادگرزب  تمذم  رد 

: لاق یلاعت  هللا  نع  لیئربج  نع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  نع  هئابا  نع  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضرلا  نسحلاوبا  انالوم  نع 
نم یبضغ و  هیلع  َّلح  دقف  مهریغ  یلوت  نم  یباذع و  هیلع  َّلح  دقف  ییبن  تیب  لها  براح  نم  هبراحملاب و  ینزراب  دقف  ییایلوا  يداع  ْنَم 

(52 . ) رانلا هلف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  مهریغ  زعا 
: دومرف دنوادخ  هک  دنکیم  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ناشراوگرزب  دج  زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  نامیالوم 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  نم  ربمایپ  تیب  لها  اب  سک  ره  تسا ؛ هتساخرب  نم  اب  گنج  هب  انامه  دزروب ، ینمشد  نم  ناتـسود  اب  سک  ره 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تیب  لها   ) ناشیا زا  ریغ  راد  تسود  هک  سک  ره  ددرگیم ؛ وا  لاح  لماش  نم  باذـع  اـنامه  دـیامن  گـنج 

شتآ سپ  تسا ؛ هدرزآ  ارم  درادـب  یمارگ  زیزع و  ار  ناـشیا  زا  ریغ  سک  ره  دـش و  دـهاوخ  يو  ریگنماد  نـم  بـضغ  اـنامه  دـشاب  مَّلَس )
. تسا یمتح  يو  يارب  منهج 
میلبنح یعفاش و  هن  هک  رکش  دص 

( تسا هفینحوبا  روظنم   ) میلباک سنا و  نبا  وریپ  هن 
مراک دشابن  نآ  نیا و  بهذم  اب 
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ماَلَّسلا ِْهیَلَع  میلع  لآ  لعف  لوق و  عبات  نم 
 « انراکنال قواسم  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَِنتَقیِرَط  ِْریَغ  ْنِم  ِفِراَعَْملا  ِبَلَط  » 

راکنا ار  ام  هک  ایوگ  دـیامن  ذـخا  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیب  لها  اـم  زا  ریغ  هب  يرگید  عبنم  زا  ار  شیوخ  نید  تقیقح  ناـفرع و  دـهاوخب  سک  ره 
. دشاب هدومن 

(53)
« تیبلا لها  انم  هذخا  ءیش  الا  باوص  قح و ال  سانلا  نم  دحا  دنع  سیل  هنا  »

رداص ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تیب  لها  ام  دزن  رد  هک  يزیچ  نآ  رگم  درادن  دوجو  یتسرد  هار  تقیقح و  مدرم ؛ زا  هورگ  هتـسد و  چـیه  دزن  رد  انامه 
. دشاب هدش 

(54)
: هک دناهدومن  دیکات  بلطم  نیا  رب  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  و 

 …« هللادحو انب  هللا ، فرع  انب  هللا و  دبع  انب  »
(55 . ) دیدرگ دحوم  درک و  ادیپ  نافرع  وا  هب  دومن و  تدابع  ار  دنوادخ  ناوتیم  هک  تسا  تیب  لها  ام  همانرب  هار و  اب  طقف  انامه 

[ یسانشباتک ]

: تسا هدمآ  عبانم  نیا  رد  يرصب  نسح  ءارآ  دیاقع و  لاح ، حرش 
. 247  - 157 تاقبط 7 /  دعس /  نبا 
هبیتق /  نبا  ّربحملا 378 . بیبح /  نبا 

. 344 رابخالا 2 /  نویع 
.264 ، 224 ، 223 ، 122 ثیدحلا 121 ، فلتخم  لیوأت  هبیتق /  نبا 

. 1402 ، 1401 اپورا 1400 ، پاچ  . 146 خیرات 2 /  يربط / 
.. 88  - 68  / 3 ، 226  / 2 ، 304 ، 239 نایبلا 1 /  ظحاج / 

هلاسرلا 71 . يریشق / 
.. 304 ، 312 ، 153 بولقلا 1 /  توق  یکم / 

. 12  / دقعلا 1 هبر /  دبع  نبا 
.459  - 456  / 1 ، 84 ریسفت 23 /  يربط / 

. 56 يرصبلا 50 -  نسحلا  بادآ  يزوج /  نبا 
.. 124 زیزعلا 121 ، دبع  نب  رمع  هریس  يزوج /  نبا 

. 24 ءایلوالا 1 /  يهرکذت  راطع / 

لمالا 14 . هینملا و  یضترم /  نبا 
. 112 یلامالا 1 /  یضترم /  دیس 

.12  - 4  / 3 ، 158  - 130 ءایلوالا 2 /  ۀیلح  یناهفصا /  میعن  وبا 
.355  - 354 نایعالا 1 /  تایفو  ناکلخ /  نبا 

.475  - 471 ، 482  - 481 برعلا 2 /  لئاسر  هرهمج  توفص /  یکز 

؟ تسیک يرصب  www.Ghaemiyeh.comنسح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 22زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


فّوصت خـیرات  يودـب /  نمحرلا  دـبع  رد : يرـصب  نسح  یـسایس  یمالک -  دـیاقع  لاـح و  حرـش  ك : ن . . 43 جاجتحالا 2 /  یـسربط / 
1374 ش. نارهت . یمالسا . فراعم  هدازراختفا ) اضر  دومحم  همجرت   ) یمالسا

، نوچ ییاملع  زا  يرـصب  نسح  هب  تبـسن  خـیرات ، شرازگ  زا  ار  شیوخ  طابنتـسا  ینید و  هبتر  یلاع  نایاوشیپ  يارآ  يدـعب  ياههلاقم  رد 
: ماظع تایآ 

خیـش یناسارخ ، دـیحو  نیـسح  یمق ، ییابطابط  نسح  يزیربت ، داوج  یناتـسیس ، یلع  دیـس  ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  ینـالیم ، میهاربا  دـیس 
، یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  یلع  یناجنز ، نیدلازع  دیس  ینایبرش ، دیمحلادبع  يزاریش ، قداص  دیس  رهاظم ي ، نیسح 

قداص دمحم  دیس  میکح ، ییابطابط  دیعس  دمحم  دیس  یـسردم ، یقت  دمحم  یـسلجم ، یقت  دمحم  يزاریـش ، مراکم  تجهب ، یقت  دمحم 
. دومن میهاوخ  رکذ  ار  يرابیوج  يراگتسر  نیدلا  بوسعی  یناحور و 

 … دراد همادا 

: اهتشونیپ

ص178 یقیقح /  نافرع  ( - 1)
ص33. هناسفا /  ات  تیعقاو  زا  يرصب  نسح  ( - 2)

.180 صص 178 -  یقیقح /  نافرع  ( - 3)
ص 402. ماَلَّسلاُمْهیَلَع /  نیموصعم  زاجعا  ياههولج  ( - 4)

ص 65. ج 1 /  يوفطصم /  همجرت  یفاک ، لوصا  ( - 5)
ص 599. ماَلَّسلاُمْهیَلَع /  دمحم  لآ  رارسا  ( - 6)

«. ردق  » دروم رد  نسح )» ، » هنیفس ، 302  / 41 راحب ، 253 قودص ، دیحوت  ( - 7)
ص 246. ج2 /  یبوقعی /  خیرات  ( - 8)

ص 246. ج2 /  نامه /  ( - 9)
. قحلا جهن  زا  لقن  هب  یقرواپ  ص149  رایخالا /  هفحت  ( - 10)

ص292. عیفر /  ناینب  ص97 و  ج2 /  لاجرلا /  هفرعم  رایتخا  ( - 11)
ص97. یشک /  لاجر  ( - 12)

ص399. همامالا /  رارسا  ( – 13)
.263 ص 262 -  ج3 /  تاداسلا /  ءاملع و  لاوحا  یف  تانجلا  تاضور  همجرت  ( - 14)

ص 293. عیفر /  ناینب  ( - 15)
ص137. ج7 /  راونالاراحب /  ( - 16)

.142 ص141 -  ج42 /  راونالاراحب /  ( - 17)
ص 579. تایحلا /  نیع  ( - 18)

ص579. نامه /  ( - 19)
ص 87. ج1 /  ءاضیبلا /  هجحم  ( - 20)

.173  - 171 صص هیرشع /  ینثا  ( - 21)
ص147. بابحالا /  هیده  ( - 22)
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ص7. ج14 /  هعاربلا /  جاهنم  ( - 23)
ص8. ج14 /  ذخام /  نامه  ( - 24)

ص 247. ج3 /  ذخأم /  نامه  ( - 25)
.86 ص 85 -  باب 20 /  ج2 /  ییاهب /  لماک  ( - 26)

ص 86. نامه /  ( - 27)
ص 258. ج3 /  تاداس /  ءاملعلا و  لاوحا  یف  تانجلا  تاضور  همجرت  ( - 28)

. نیشیپ كردم  نامه  ( - 29)
.66 ص 65 -  هناسفا /  ات  تیعقاو  زا  يرصب  نسح  ( - 30)

ص 102. نارگید /  ثیدح  رد  ناربلد  تمارک  ( - 31)
ص 292. عیبر /  هجاوخ  تالاح  رد  عیفر  ناینب  ( - 32)

ص 67. ج1 /  هیتاریخ /  ( - 33)
ص 395. ج2 /  بدالا /  هناحیر  ( - 34)

ص167. ج1 /  نامه /  ( - 35)
ص 145. رایخالا /  هفحت  ( - 36)

ص111. یفطل /  نیسح  حیحصت  نافرع ، دقن  رد  هلاسر  هس  ( - 37)
ص 356. ج2 /  لیاسولا /  كردتسم  ( - 38)

.84 ص83 -  يرباص /  نیسح  ياقآ  همجرت  یگتخاس ، راثآ  رابخا و  ( - 39)
.163 ص 161 -  هرعاشا /  هلزتعم و  ربارب  رد  هعیش  ( - 40)

.16 ص 15 -  ج2 /  ناراگتسر /  هورگ  ( - 41)
ص462 و 906. دیدج /  پاچ  رواشیپ /  ياهبش  ( - 42)

ص 936. نامه /  ( - 43)
. یقراپ ص11  ج1 /  یسربط /  جاجتحا  همجرت  ( - 44)

. یقرواپ ص 149  مالسا /  رخافم  ( - 45)
. یقرواپ ص603  دیدج /  پاچ  دمحم ، لآ  رارسا  ( - 46)

ص 113. فوصت /  ربارب  رد  عیشت  عضوم  ( - 47)
ص 88 و 161. يزاس /  ثیدح  نایفوص و  ( - 48)

. شتآ بجوتسم  هقرخ  ( - 49)
ص 92. تابتاکم /  تارظانم و  ( - 50)

ص66. هناسفا /  ات  تیعقاو  زا  يرصب  نسح  ( - 51)
ص 144. ج1 /  یفاک /  لوصا  ( - 52)

ص 73. ماَلَّسلا /  ِْهیَلَع  نامز  ماما  مایپ  ( - 53)
باب 2922. ص 534 ، ج6 /  همکحلا /  نازیم  ( - 54)

ص 59. ج1 /  هادهلا /  تابثا  ( - 55)
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ذخآم عبانم و 

نابعش 1376ه. مق /  رـشن  عبط و  هسـسوم  يربط /  نیدلادامع  هب  روهـشم  يربط  نسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  ییاهب /  لماک 
ق.

.1389 لوا ، پاچ  ناکین /  هار  رشن  یناوریش /  نیمرآ  رتکد  هناسفا /  ات  تیعقاو  زا  يرصب  نسح 
یناهبهب همالع  هیتاریخ / 

لاس 1379 مهن ، یس و  پاچ  هیمالسالا /  بتکلاراد  تاراشتنا  يزاریش /  نیظعاولا  ناطلس  رواشیپ /  ياهبش 
ناتسمز 1377ش. موس ، پاچ  هیمالسا /  یشورفباتک  تاراشتنا  یسلجم /  همالع  تایحلا /  نیع 

زییاپ 1380ش. لوا ، پاچ  ام /  لیلد  تاراشتنا  ینیئوخ /  يراصنا  لیعامسا  همجرت  یلاله /  سیق  نب  میلس  دمحم /  لآ  رارسا 
نابعش 1428ق. مود ، پاچ  قذاح /  تاراشتنا  یهیقف /  اضریلع  رتکد  یقیقح /  نافرع 

لاس 1381ش. موس ، پاچ  ثیدحلاراد /  تاراشتنا  يرهش /  ير  يدمحم  دمحم  همکحلا /  نازیم 
. نارهت لوا ، پاچ  هیمالسالا /  بتکلاراد  تاراشتنا  يوفطصم /  همجرت  ینیلک /  بوقعی  نب  دمحم  یفاک /  لوصا 

 / یناود یلع  مالسا /  رخافم 
. نارهت لوا ، پاچ  يوضترم /  رشان  یناردنزام /  يرافغ  همجرت  یسربط /  یلع  نب  دمحا  جاجتحا / 

. هیمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  یسلجم /  همالع  راونالاراحب / 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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 
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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 

 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 
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«. 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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