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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تنس لها  یهقف  بهاذم  همئا  هاگدید  زا  ع )  ) قداص ترضح  خماش  ماقم  7تیعجرم و 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

قداصلا دمحم  نب  رفعج  ترضح  همان  یگدنز  زا  يا  7هصالخ 

هفینحوبا هاگدید  زا  قداص  ماما  ترضح  یملع  خماش  ماقم  9تیعجرم و 

هفینحوبا مظعا  ماما  یلامجا  10یفرعم 

ربمایپ تیب  لها  ردقلا  لیلج  نادناخ  هب  تبسن  يو ، صالخا  مارتحا و  11هفینحوبا و 

قداص رفعج  ماما  یملع  تیعجرم  هنیمز  رد  هفینحوبا  11رظن 

11هراشا

سایق در  رد  هفینحوبا  زا  قداص  ماما  ياهشسرپ  12نتم 

12لاؤس 01

12لاؤس 02

13لاؤس 03

13لاؤس 04

13لاؤس 05

13لاؤس 06

13لاؤس 07

13هجیتن

لیلحت 14یسررب و 

یلامجا یفرعم  کلام  15ماما 

قداص ترضح  یقالخا  یملع و  یناحور ، يالاو  ماقم  هرابرد  کلام  ماما  15رظن 

ماما يالاو  ماقم  تیعجرم و  هرابرد  بهذم ، یعفاش  ياملع  یعفاش و  ماما  16رظن 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  17هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


تنس لها  یهقف  بهاذم  همئا  هاگدید  زا  ع )  ) قداص ترضح  خماش  ماقم  تیعجرم و 

باتک تاصخشم 

یناتسدرک ناروس  هدنسیون : 
یناتسدرک ناروس  رشان : 

همدقم

(، مالسلا هیلع  ) دمحم نب  رفعج  ترضح  هلآو ،) هیلع  هللا  یّلص   ) دمحم لآ  قداص  یمان  مان  هب  كربت  نّمیت و  رـس  زا  اهرطـس ، نیا  هدنراگن 
دروم بلطم  حاضیا  عوضوم و  نییبت  رد  هک  دـشاب  دزاس ; یم  هزیجو  نیا  هعیلط  شخب  تنیز  ار  راوگرزب  نآ  همان  یگدـنز  زا  يا  هدـیکچ 

ددرگ . عقاو  رثؤم  دیفم و  ثحب ،

قداصلا دمحم  نب  رفعج  ترضح  همان  یگدنز  زا  يا  هصالخ 

ای و  ینیلک ،) دـیفم و  تیاور  هب   ) لاس 83 بجر  زاغآ  ای  لوالا  عیبر  مود  همین  لیاوا  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) قداصلا دمحم  نبرفعج  ترـضح 
فالتخا بسحرب  یگلاس - تشه  تصش و  ای  جنپ  تصش و  رد  يرمق ، يرجه  لاس 149  رد  دنتفای و  تدالو  يرمق ، يرجه  لاس 80  رد 

هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح  ناشدـج  كرابم  تایح  اب  ترـضح ، نآ  یناگدـنز  زا  لاس  هدزناپ  ات  هدزاود  دـندومن . تافو  تایاور -
هدیقع هب  انب  تسا . هدوب  نامزمه  مالسلا ،) هیلع  ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  ناشدنمجرا  دلاو  تداعـساب  تایح  اب  زین  لاس  هدزون  و  مالـسلا ،)

يوما و نارگتموکح  زا  نت  تفه  اب  تدم ، نیا  رد  هک  دنا  هتشاد  تماما  لاس  تدم 34  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  عیشت ، لها  ناناملسم 
نب دیلو  نب  دـیزی  -3 کلملادبع . نب  دیزی  نب  دـیلو  -2 کلملادـبع . نب  ماشه  - 1 زا : دنترابع  نامکاح  نیا  دـنا ; هدوب  رـصع  مه  یـسابع 

هب بقلم   ) سابع نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  - 6 دـمحم . نب  ناورم  - 5 دیلو . نب  میهاربا  -4 صقان .) هب  بقلم   ) کلملادـبع
لاس هدزناپ  هب  کیدزن  و  نایوما ، هرود  رد  ار  ناشتکربرپ  رمع  زا  لاس  هاجنپ  هب  بیرق  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  یسابعروصنم . -7 حافس .)

ار سابع  ینب  ياه  ییورود  اه و  يورژک  هیما و  ینب  ياه  يراکمتس  اهبوشآ و  مایا ، نیا  لالخ  رد  دنا . هدومرف  يرپس  نایسابع  دهع  رد  ار 
غورف یمالـسا ، ياهنیمزرـس  رد  رات  هریت و  مایا  راب و  تنحم  ناراگزور  راوشد و  نارود  نیا  یط  رد  ناشیا  اما  دـندرک ; سمل  کـیدزن  زا 

باحصا و نادرگاش و  نابحاصم و  اب  هارمه  دنتـشاد و  هاگن  هدنز  اهبلق  رد  ار  نامیا  رون  دندینابات و  كاچ  هنیـس  ناناملـسم  ياهلد  رب  دیما 
هنتف رپ  ناماسبان و  طیارش  عاضوا و  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دنداد . همادا  ار  ناشیا  مرکم  تیب  لها  ربمایپ و  هار  شیوخ ، نارادتـسود 
زیزع ربمایپ  ناشکاپ ، ياین  تنـس  میکحت  جیورت و  ءایحا و  هب  دنزورفارب و  ار  تفرعم  ملع و  غارچ  هک  دندید  تحلـصم  نانچ  راگزور ، نآ 

يدوز هب  ور ، نیا  زا  مه  دنتخادرپ . ثیدح  هقف و  هعاشا  شزومآ و  رما  هب  روظنم ، نیمه  هب  دنزرو . تردابم  هلآو ،) هیلع  هللا  یّلص   ) مالـسا
دندز و هقلح  ناشدوجو  عمش  درگرب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  فراعم  ناقـشاع  یمالـسا ، ياهنیمزرـس  هعبرا  راطقا  فانکا و  فارطا و  زا 

نادـب ات  راوگرزب  نآ  یملع  يانغ  یحور و  رادـتقا  يونعم و  ياه  هبذاج  دنتـشگ . ضیفتـسم  روهر و  هب  ناشیا  فراعم  ضیفرپ  ياـیرد  زا 
نیا رد  دنتسناد . یم  ییاهر  تداعـس و  هیام ي  منتغم و  ار  ناشیا  اب  تبحاصم  زین ، یمالـسا  دالب  هیاپ  دنلب  ياملع  اهقف و  یتح  هک  دوب  هیاپ 

، تشگ یمن  رسیم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رـضحم  كرد  رگا  دومرف : هک  تساجب  ابیز و  هچ  هنع ) هللا  یـضر   ) هفینحوبا ماما  لوق  هنیمز ،
هک تشاد  راهظا  هنع ) هللا  یـضر   ) هفینحوبا ماما  هب  یـصخش  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  عبانم  رد  زین  دـش ... یم  كـاله  هفینحوبا )  ) ناـمعن

نیا قحتـسم  داد : خـساپ  هفینحوبا  ماـما  تسنآ ؟ قحتـسم  هتـسیاش و  یـسک  هچ  تروص  نیا  رد  ; تسا هدومن  فـقو  ماـما  رب  ار  شکلمیاـم 
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ترضح لماکتم  تیـصخش  یناسنا و  هیلاع ي  تافـص  بقانم و  نایب  رد  دنقحرب . ماما  ناشیا  اریز  تسا ، قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هفوقوم 
تارظن ءارآ و  هنیمز ، نیا  رد  رامش . یب  زیمآ  نیسحت  تارظن  تسا و  رایـسب  ربتعم  تادنتـسم  هتبلا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا دمحم  نب  رفعج 

کین تارظن  نآ  رب  نوزفا  اما  تسا . لمأت  هعلاطم و  لباق  هک  هدیدرگ  جردنم  هلاقم ، نیا  یتآ  ياهشخب  رد  تنـس ، لها  یهقف  بهاذم  همئا 
هیلع  ) قداص رفعج  هللادـبعوبا  : » مینک یم  رورم  زین  لحن  للم و  باتک  رد  ار  یناتـسرهش  رظن  اجنیا  رد  فاـصنا ، رـس  زا  و  ناـملاع ، هناـسفن 

ار یتدم  وا  تسا . اهتوهـش  ربارب  رد  ینمادکاپ  و  ایند ، رد  دـهز  و  تمکح ، رد  لماک  یگتـسارآ  و  نید ، رد  ناوارف  شناد  ياراد  مالـسلا )
هراب نیا  رد  یـسک  اب  دیدرگن و  تفالخ  ضرعتم  زگره  دـندرب . اه  هرهب  يو  زا  وا  هب  هتـسباو  نایعیـش  نآ  یط  هک  تشاد  تماقا  هنیدـم  رد 

، درادن یمیب  ندمآ  دورف  زا  دبای ، تسد  تقیقح  جوا  هب  هکنآ  درادـن و  رگنل  هب  يزاین  دوش  قرغ  شناد  يایرد  رد  سک  ره  دـشن . ریگرد 
نارای و ربتعملا : باتک  رد  ققحم  هلمج  زا  هعیش ، ناخروم  زا  یخرب  هتشون  ساسا  رب  دوش . یم  هناگیب  مدرم  اب  دریگ  سنا  ادخ  اب  سکره  و 
ثیدح و هنیمز  رد  لصا »  » باتک دصراهچ  مالـسلا ،) هیلع   ) رقاب ماما  ناشدنمـشناد  دـلاو  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نادرگاش  ناوریپ و 
«، راصبتسا  » و هیقفلا » هرضحیال  نم  «، » یفاک  » باتک راهچ  اهنیا  ریغو  دادعت ، نیا  زا  هک  دندومن  فیلأت  لیاسم ، هب  ناماما  یعرش  ياهخـساپ 
(، مالسلا هیلع   ) قداص رفعج  ماما  تایح  نارود  بیاصم  تالکـشم و  هلمج  زا  تسا . هتفای  راهتـشا  میظنت و  هعیـش ، هقف  لوصا  رد  بیذهتو 

لعج ار  یناوارف  ثیداحا  يدیلپ  تاین  اب  هک  دوب  يولع ، رهاظ  هب  ناناملـسم  نایم  رد  يرکف  نافرحنم  ثیدـح و  نیلعاج  نویطارفا و  روهظ 
هوشم ییارـس و  هوای  يورژک و  رـس  زا  هکنیا  ای  دـنداد ;و  یم  تبـسن  لوسر  ترـضح  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هب  دـندرک و  یم 

دولآ رفک  یفارحنا و  راکفا  ای  دنتخادرپ و  یم  ییوگ  هفازگ  هب  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها مرکم  نادناخ  هب  تبـسن  ناناملـسم ، ناهذا  نتخاس 
زا دراوـم ، نیا  یماـمت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  اـما  دـنداد . یم  جـیورت  ناناملـسم  ناـیم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هب  تبـسن 

تیب لها  راهطا  همئا  زا  هاگره  هک  دندومرف  یم  شیوخ  ناوریپ  نارای و  هب  دنتـسج و  یم  يرازیب  یطارفا  ارـس و  هوای  فرحنم و  ياههورگ 
نادـناخ یلبق  ثیداحا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) هللا لوسر  تنـس  نآرق و  اب  ثیدـح  نآ  یتسیاب  یم  ددرگ ، لقن  یثیدـح  مالـسلا ) مهیلع  )

رد الف . الا  دـنریذپب و  تشاد  یناوخمه  رگا  دوش ; هداد  تقباطم  دـنا ، هدز  نآ  رب  دـییأت  رهم  ناشیا  دوخ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) ربماـیپ
ربمایپ ار  ام  هک  اهنآ  زا  دـنناسر و  یم  ییادـخ  هب  ار  ام  هک  اهنآ  زا  دـمحمابا ! يا  : » دومرف ریـصبابا  هب  هک  تسا  ناشیا  مالک  زا  هنیمز ، نیمه 

( يدسا باطخلا  یبا   ) هب فورعم  صالقم و  نب  دـمحم  هب  موسوم  دوب  یـصخش  هرود ، نآ  نافرحنم  رگید  زا  يوج .» تئارب  دـنرادنپ ، یم 
; هتخادنا تشحو  هب  هدیباوخ  هداتـسیا و  هتـسشن و  ارم  هک  ار  باطخ  ابا  دنک  تنعل  يادخ  :» دومرف وا  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک 

عبانم رد  دنچ  ینت  مان  مالـسلا ،) هیلع   ) قداص ماما  رادـفرط  رهاظ  هب  نویطارفا  ناورژک و  رگید  زا  ناشچب .» وا  هب  ار  منهج  شتآ  ادـنوادخ !
هناعطاق اهنآ  هنازیتس  نید  تامادـقا  ربارب  رد  دنتـسج و  تئارب  ناشیا  زا  دـندومن و  در  ار  نانآ  همه  ياهاعدا  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یخیراـت 
يرگید دوب . لیاق  خسانت  هب  يو  هک  دوب  هفوک  یلاها  زا  يریعش ) راشب   ) یکی مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رـصع  ناورژک  هلمج  زا  دنداتـسیا .

داقتعا قداص  ماما  ندوب  ادـخ  هب  وا  هللااب  ذایعلا  یمالـسا ، نیخروم  هتـشون  هب  اـنب  هک  دوب  هیعیزب  هقرف  سـسؤم  کـئاحلا ،) یـسوم  نب  عیزب  )
نب هریغم   ) و یلجع ) روصنم  اـبا  (، ) يدـهنلا دـئاح  (، ) يدـیز ةزمح  (، ) يرـسلا  ) نوچ يدارفا  هب  ناوـت  یم  نینچمه  هنیمز ، نیا  رد  تشاد .

ناراوگرزب رگید  نوچمه  شیوخ ، بیشن  زارفرپ و  تایح  نارود  یط  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هصالخ ، روط  هب  دومن . هراشا  دیعس )
خسار نامیا  ممصم و  هدارا  تمه و  ولع  اب  هراومه  اما  دندومن ، لمحت  یناوارف  ياه  یتخس  تامیالمان و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  و 
ناشیا دنتشگ . یم  قیاف  تالکشم  رب  یهلا ، تمحر  تیشم و  هب  راهظتسا  ردص و  هعس  اب  دندش و  یم  وربور  اه  يدارمان  اه و  یماک  خلت  اب 
نوصم روز  رز و  نابحاص  ارما و  نامکاح و  موش  سوفن  اه و  يزادرپ  هنتف  زا  ینآ  یتح  نایـسابع ، رـصع  رد  هچ  اـه و  يوما  هرود  رد  هچ 
نیتسآ رد  يا  هدبعـش  هسیـسد و  هراومه  روصنم ، اهنآ  سأر  رد  سابع و  ینب  صوصخ  هب  هیما و  ینب  نانیـشناج  زابتـسایس  تسد  دندوبن و 

قداص رفعج  ماما  هصاخ  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یّلص   ) مالسا زیزع  ربمایپ  تیب  لها  ردقلا  لیلج  كاپ و  نادناخ  سدقم  تحاس  ات  تسا  هتـشاد 
يزاب هدبعـش  اه و  ییوج  هنتف  اه و  يزادرپ  هسیـسد  همه  نآ  زا  کی  چیه  هک  هتبلا  دص  اما ، دیالایب . دیامن و  راد  هشدخ  ار ، مالـسلا ) هیلع  )
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هیلع ) دـمحم نب  رفعج  ترـضح  هب  تبـسن  سابع  ینب  يافلخ  ياه  يراتفردـب  اـه و  يراکمتـس  زا  يا  هنومن  رکذ  اـب  داـتفین ... رگراـک  اـه 
رضاح هلاقم  زا  لوا  لصف  تسا ، بئاصم  اب  ههجاوم  رد  راوگرزب  نآ  یسدق  کین و  شنم  مکحتـسم و  نامیا  رگناشن  عقاو  رد  هک  مالـسلا )
دـصق هب  يرمق  يرجه  لاس 144  رد  یـسابع  هفیلخ  روصنم  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  يزوج  نبا  صاوخلا  ةرکذـت  رد  دریذـپ . یم  ناـیاپ 

نب لضف  هب  نمـض  رد  دـنورب و  وا  دزن  هب  هک  دتـسرف  یم  ماغیپ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  يارب  دوش و  یم  هنیدـم  دراو  جـح  هضیرف  يادا 
يدج رطخ  هک  دنک  یم  دیکأت  نمض  رد  دراد و  یم  ضورعم  ماما  هب  ار  عوضوم  نیا  لضف  دراد . ار  ماما  نتـشک  دصق  هک  دیوگ  یم  عیبر 

دنهد و یمن  هار  لد  هب  یـساره  یناوخارف  نیا  زا  وا ، ریگملاع  تیـشم  یهلا و  قلطم  تردق  هب  لاکتا  اب  ماما  اما  دـیامن . یم  دـیدهت  ار  ماما 
هب ریغت  باتع و  اب  ادـتبا ، رد  هفیلخ  دـنرب ، یم  فیرـشت  روصنم  دزن  هب  میظعلا ،)... یلعلا  هللااب  الا  هوقال  لوحال و   ) جرف ياعد  تئارق  زا  سپ 

ربارب رد  وت  دنروآ . یم  وت  يارب  ار  دوخ  تاهوجو  ریاس  تاکز و  لاوما و  دنا و  هتخاس  شیوخ  ياوشیپ  ار  وت  قارع  مدرم  دـیوگ : یم  ماما 
مـشخ ندـیناشنورف  تهج  هب  دـننیب ، یم  هنوگنآ  ار  عاضوا  هک  ماما  مشکن ! ار  وت  رگا  دـشکب  ارم  يادـخ  ینک ... یم  یـشکرس  نم  تردـق 

یم داریا  نومـضم  نیدـب  یمـالک  روـصنم  هب  باـطخ  رد  ، ینورد شمارآ  يراـبدرب و  لاـمک  رد  و  يزومآدـنپ ، داـشرا و  رـس  زا  روـصنم ،
شـساپس زین  وا  ناگدـنب  هک  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  دراد ، یم  ینازرا  شیوخ  ناگدـنب  رب  ار  یتمعن  هنأش ، لج  يادـخ  هاگره  : » دـنیامرف

رازآ اب  تسین  هتـسیاش  يرو ، هرهب  تراگدرورپ  رامـش  یب  تاـمعن  تاـکرب و  زا  وت  روصنم ! يا  دنـشاب . تاـمعن  نآ  رازگرکـش  دـنیوگ و 
هب یناد ، یم  دوخ  ناج  يالب  ارم  رگا  يوش . راچد  تمعن  نارفک  هب  نانآ ، رب  ارتفا  تمهت و  داریا  ادخ و  ناگدنب  ناهانگ و  یب  هب  ندیناسر 

ییابیکش بویا  دننام  ای  دوب ; رازگساپس  تفای و  ییاراد  رادتقا و  هک  نک  لمع  نامیلـس  دننام  ای  نک : لمع  ناربمایپ  راتفر  هس  نیا  زا  یکی 
اوقت هب  راک  نیا  هک  دیـشخب  ار  شنارگمتـس  وا  هک  يامن  ادـتقا  بوقعی  نب  فسوی  هب  ای  نادرگ ;و  دوخ  نآ  زا  ار  نارباص  رجا  زاس و  هشیپ 

هبنتم و تفر و  ورف  رکف  هب  داتفا و  رثؤم  روصنم  لد  رب  ماما  مالک  دراد ». یم  تسود  ار  ناراکزیهرپ  ناراکوکین و  دنوادخ  تسا و  رتکیدزن 
تعیاشم خاک  زا  نوریب  ات  ار  ناشیا  تخیمآ و  رطع  هب  ار  ماما  نساحم  دنا ، هتـشون  هک  نانچنآ  درک و  یهاوخرذع  ماما  زا  دیدرگ و  لعفنم 

دومن .

هفینحوبا هاگدید  زا  قداص  ماما  ترضح  یملع  خماش  ماقم  تیعجرم و 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یملع  تمظع  هاگشیپ  رد  میلست  رس  هک  هاگنآ  یفنح ، هقرف  روهـشم  ياوشیپ  یطوز ، تباث  نب  نامعن  هفینحوبا » »
نب رفعج  زا  رت  هیقف  رتاناد و  ار  یسک  ینعی  ۀمالا » ملعا  هنا  و  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نب  رفعج  نم  هقفا  تیأر  ام  : » دیوگ یم  دروآ  یم  دورف 

هفحت رصتخم   » رد یـسولآ  هکنانچ  تسا  وا  هتفگ  زین  نیا  و  تسا . یمالـسا  تما  ملعا  ملـسم  روط  هب  وا  و  ما ، هدیدن  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم
رـضحم زا  هک  یلاسود  نآ  رگا  هک  دـیوگ  یم  مامت  تحارـص  اب  تسا  تاهابم  رخف و  هیام ي  هک  هفینحوبا  نیا  دـسیون : یم  هیرـشع » ینثا 

ماما اب  هفوک  هنیدم و  رد  يو  نامعنلا » کلهل  ناتنـسلاالول  ، » مدوب هدش  كاله  دوبن ، مدرک  یملع  هدافتـسا  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نب  رفعج 
، دش دنم  هرهب  مالسلا ) هیلع   ) ماما راشرس  شناد  زا  دوب و  هنیدم  رد  یلاوتم  لاسود  اما  تشاد . ياهدنکارپ  ياهرادید  مالسلا ) هیلع   ) قداص

دزن ار  یسک  دروآ و  قارع  هب  هنیدم  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  روصنم ، دیـشخب . ییاهر  كاله  زا  ار  يو  هک  تسا  لاسود  نیمه  و 
یملع راوشد  لیاسم  يرس  کی  وا  نتخاس  موکحم  يارب  دنا  هدش  قداص  ماما  لیاضف  هتفیرف  هتفیش و  مدرم  تفگ : ودب  داتسرف و  هفینحوبا 

نم دزن  ار  یـسک  هک  دوب  هریح »  » رد یقیناود  روصنم  رفعجوبا  دـیوگ : یم  دوخ  تاـقالم  هراـبرد  نآ  زا  سپ  هفینحوبا  نیبـب ... كرادـت  ار 
وا هب  ممشچ  هک  یماگنه  تسا . هتسشن  وا  تسار  تمس  مالسلا ) هیلع   ) دمحم نب  رفعج  مدید  مدش ، دراو  یتقو  متفر ، وا  دزن  نم  داتـسرف و 

( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  هجوتم  روصنم  سپـس  متـسشن ، درک  هراشا  نم  هب  مدرک ، مالـس  وا  رب  تفرگ ، ارم  روصنم  زا  شیب  وا  تهبا  داتفا 
مه ًالبق  وا  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسا . هفینحوبا  صخـش  نیا  مالـسلا )) هیلع   ) قداص ماـما  هینک   ) هللادـبعابا يا  : تفگ دـش و 
هیلع  ) قداص هللادـبعوبا  رب  ار  دوخ  لئاسم  هفینحوبا ، يا  تفگ  دـش و  نم  هجوتم  روصنم  هاگنآ  مسانـش . یم  ار  وا  و  تسا » هدـمآ  اـم  شیپ 
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دییوگ یم  نینچ  امش  دومرف : و  داد ، خساپ  ارم  لئاسم  همه  ترـضح  نآ  و  مدرک ، هضرع  وا  رب  ار  دوخ  لئاسم  نم  و  رادب ، هضرع  مالـسلا )
هکنیا ات  درک  یم  تفلاخم  همه  اب  یهاگ  و  تفریذـپ ، یم  ار  اـهنآ  هتفگ  یهاـگ  مییوگ ، یم  نینچ  اـم  و  دـنیوگ ، یم  نینچ  هنیدـم  مدرم  و 

هب هراشا  اب  ار  دوخ  نخـس  نیرخآ  رایتخا  یب  هفینح  وبا  هرظانم ، نایاپ  زا  سپ  تفگ . خـساپ  ار  همه  متـشاد و  هضرع  وا  رب  ار  هلأـسم  لـهچ 
ياهرظن ارآ و  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدنمشناد  سانلا » فالتخاب  مهملعا  ، سانلا ملعا  نا  : » درک ادا  نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

قیبطت هنراقم و  يارب  یهقف  داهتجا  مدرم ، فلتخم  لاوقا  ارآ و  نتـسناد  زا  هفینحوبا  دوصقم  دـشاب . هتـشاد  هطاحا  لئاسم  رد  اـملع  فلتخم 
هب مدرم  نیرتانـشآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  دراد  فارتعا  تنـس  لها  گرزب  ياوشیپ  هفینحوبا  تسا و  هدوب  نیدهتجم  بهاذـم  نیب 

هفوک هنیدم و  تسا ، هداد  میلعت  هفوک  رد  ار  نیدهتجم  هنیدم و  رد  ار  ناثدحم  ترـضح  نآ  هکنیا  هچ  تسا . هنیدم  رد  مدرم  رظن  فالتخا 
ماما نادرگاش  زا  قارع  رگید  ياوشیپ  يروث  نایفـس  نینچمه  ود و  نآ  دندیـسر و  دوخ  تیعقوم  نیرتیلاـع  هب  هفینحوبا  کـلام و  تسد  هب 

ایند زا  مه  وا  زا  سپ  دـش و  دـلوتم  وا  زا  لبق  لاس  دـنچ  دوب ، رتگرزب  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  نس  رظن  زا  هفینحوبا  دنتـسه . قداـص 
وا یهقف  لالدتـسا  تردـق  هب  کلام  هک  تسا  هجنپ  يوق  یهقف  لالدتـسا  رد  سایق ، يأر و  هب  وا  ندرک  لـمع  زا  رظنفرـص  هفینحوبا  تفر .

کی زا  سپ  هفینحوبا  زا  دعب  درک .» دهاوخ  هماقا  لیلد  نآ  رب  تسا ، الط  زا  دجسم  نوتـس  دیوگب  رگا  هفینحوبا  : » دیوگ یم  هدرک و  هراشا 
: لاقی ههقف و  هملع و  ایندلا  ألم  يذلا  دمحم  نب  رفعج  : » دیوگ یم  موس  نرق  نادنمـشناد  زا  گرزب و  رگداقتنا  ظحاج » رحبوبا   » لاس دـص 
ار ایند  وا  هقف  شناد و  هک  تسا  یسک  دمحم  نب  رفعج  بابلا » اذه  یف  امهب  کبـسح  يروثلا و  نایفـس  کلذک  هتذمالت و  نم  هفینحابا  نا 
. تسا یفاک  وا  تمظع  رد  ترضح  نآ  دزن  ود  نیا  ذملت  و  دنتسه ، وا  نادرگاش  زا  يروث  نایفس  هفینحوبا و  هک  دوش  یم  هتفگ  هدرک و  رپ 

ینعی نادلبلا » عیمج  یف  هتیص  رـشتنا  نابکرلا و  هب  تراس  ام  هنع  سانلا  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلارفعج : » دیوگ یم  ینالقـسع  رجح  نبا 
نآ هزاوآ  هک  هتشگ  مدرم  دزنابز  نانچ  مولع  نیا  و  دسرن . نآ  هب  رشب  رکف  نسوت  هک  دنا  هدرک  لقن  ياهفلتخم  مولع  ترـضح  نآ  زا  مدرم 
هیلع  ) دـمحم نب  رفعج  یلا  ترظن  اذا  تنک  : » دـیوگ یم  هک  تسا  هدـش  تیاور  مادـقملا » یبا  نب  ورمع   » زا تـسا . هدـش  شخپ  اـج  هـمه 

( مالـسلا هیلع   ) دمحم نب  رفعج  هب  هاگره  ینعی  ینولـس » ینولـس ، لوقی : ةرمجلا  دنع  ًافقاو  هتیار  دـق  نییبنلا  ۀلالـس  نم  هنا  تملع  مالـسلا )
نم زا  دیـسرپب ، نم  زا  تفگ : یم  دوب و  هداتـسیا  هرمج »  » رد هک  مدـید  ار  وا  و  تسا ، ناربمایپ  لسن  زا  وا  هک  متفای  یم  رد  مدرک ، یم  هاگن 
نأ لبق  ینولس  : » دومرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع شّدج  دننامه  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  دوسالا  یبا  نب  حلاص  زا  زین  و  دیـسرپب .

و دیـسرپب ، ار  دوخ  یملع  تالکـشم  لئاسم و  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  لبق  ینعی  یثیدح » لثمب  يدعب  دحا  مکثدحیال  هناف  ینودقفت ،
دیوگب . ثیدح  امش  يارب  نم  نوچ  هک  تسین  یسک  نم  زا  دعب 

هفینحوبا مظعا  ماما  یلامجا  یفرعم 

يرمق 696 يرجه  لاس 80  هب  يوما ، تلود  رـصع  رد  هنع ،) هللا  یـضر   ) مظعا ماما  هب  ریهـش  هفینحوبا ، یفوک ، یطوز  نب  تباث  نب  نامعن 
رد يدالیم ، يرمق 767  يرجه  لاس 150  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  هفوک ، رهـش  رد  ناورم ، کلملادـبع  تموکح  دـهع  رد  يدـالیم ،

هدوب و یناریا  ًالصا  يو  ایوگ  تسا . نوفدم  دادغب  قرـش  رد  عقاو  نارزیخ »  » ناتـسربق رد  هتفای و  تافو  یـسابع ، لوا  هفیلخ  روصنم  نادنز 
یتارظن تنس  لها  اهقف  همئا  زا  مالسا ، ناهج  رد  هفینحوبا  يالاو  ماقم  نایب  رد  تسا . هتـسیز  یماسن  رد  یلوق  هب  لباک و  رد  یطوز  شدج 

ياهلالدتـسا ماکحتـسا  هشیدنا و  قمع  رظن و  تعـسو  رد  ار  وا  دـنمجرا  ماقم  یعفاش ، ماما  هک  دـنیوگ  هلمج  زا  تسا ; هدـیدرگ  لقن  دـنچ 
، هنیمز نیمه  رد  هدومن ; نیـسحت  یهقف ، ءارآ  هطیح  رد  ار  وا  يالاو  ماقم  زین  کلام  ماما  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نینچمه  تسا . هدوتـس  یهقف 

ۀحـص یلع  سایقلا  نم  لیلدلا  ماقأل  بهذ  نم  هناوطـسالا  هذه  نا  هفینحوبا  لاق  ول  هلثم  را  مل  هللا  ناحبـس  : » تسا هدومرف  نینچ  کلام  ماما 
رادرک و راتفگ و   ) تنـس - 2 نآرق . - 1 دـشاب : یم  راوتـسا  لصا  تفه  رب  هنع ،) هللا  یـضر   ) هفینحوبا هقف  رد  یهقف  ماکحا  طابنتـسا  هلوق .»

فرع . -7 عامجا . -6 ناسحتسا . -5 سایق . -4 هباحص . لاوقا  -3 هلآو .) هیلع  هللا  یّلص   ) هللا لوسر  ترضح  ریرقت )
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ربمایپ تیب  لها  ردقلا  لیلج  نادناخ  هب  تبسن  يو ، صالخا  مارتحا و  هفینحوبا و 

هدوب ییاهقف  زا  هفینحوبا  تسا : هدمآ  مالسا  خیرات  عبانم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) ربمایپ تیب  لها  نادناخ  اب  هفینحوبا  هطبار  اب  طابترا  رد 
راوـگرزب نآ  یـسدق  لـالز و  ضاـیف و  همـشچرس  زا  هدوـمن و  كرد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا دـمحم  نـب  رفعج  ترـضح  رـضحم  هـک 

اب وا  : » دـسیون یم  نیعم  دـمحم  رتکد  موحرم  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیبـلها نادـناخ  هب  هفینحوبا  شیارگ  هنیمز  رد  تسا . هدـیدرگ  ضیفتـسم 
دنچ يدراوم  رد  ناوت  یم  ار  تدوم  نیا  لـیالد  تشاد » لـیامت  ناـیولع  هب  دـنا  هدرک  یم  يو  زا  ساـبع  ینب  هک  يدـییأت  تیوقت و  دوجو 

يدرف زین  یلام  نکمت  رظن  زا  و  دوب ، رادروخرب  يدادادخ  تسایک  تمه و  ولع  عبط و  تعانم  زا  هفینحوبا  هک ، نآ  هلمج  زا  دومن : هصالخ 
هاگتـسد اب  اسب  هچ  ور  نیا  زا  مه  تسا و  هدوبن  یکتم  روز  رز و  ناـبحاص  ماـکح و  اـفلخ و  بجاوم  هلـص و  هب  هدوب و  زاـین  یب  نکمتم و 

رـس زا  یهاگ  هک  دـنچره  تسا . هتـشادن  ییانتعا  نانآ  یـصخش  ياه  همانرب  راکفا و  هب  بلغا  هدرک و  یم  ادـیپ  كاکطـصا  يوما  تفالخ 
نیا هک  هدوب  رواب  نیا  رب  وا  اریز  تسا ; هدرک  یمن  در  یملع  ياهثحب  تارظانم و  رد  تکرـش  يارب  ار  اهنآ  توعد  ترورـض ، اـی  يراـچان 
یمن نآ  زا  شیپ  هک  یهقف  تاکن  یملع و  فئارظ  زا  يرایـسب  رب  اهثحب ، نیا  نایرج  رد  هدوب و  هدـیاف  دـیفم  وا  دوخ  يارب  ًالوا - تارظانم ،

، داهتجا دـنلب  ماقم  رد  یتح  ینید ، ملاع  کی  هک  هدیـشیدنا  یم  نینچ  وا  دـیدرت  یب  تسا ;و  هدـش  یم  هاگآ  هدـیدرگن ، هجاوم  ای  هتـسناد ،
رد تکرـش  يارب  هفیلخ  توعد  هب  يو  نیکمت  هتـشذگ ، نیا  زا  دـشاب . هتـشاد  هطاـحا  دـناوت  یمن  لاـح  هتـشذگ و  لـیاسم  اـیاوز و  همهرب 

. تسا هدوب  سدقم  عرش  یهاون  رماوا و  زا  نیکمت  هب  وا  نارازگراک  هفیلخ و  نتـشاداو  نید و  غیلبت  رـس  زا  یهاگ  هرظانم ، ثحب و  تاسلج 
رد هژیو  هب  تسا ; هدوـب  میقتـسم  ریغ  یحیوـلت و  ینمـض و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعوـن  هب  نـتخادرپ  وا ، ییاـغ  فدـه  عـقاو ، رد 

، هفینحوبا داقتعا  هب  اریز  تسا . هدـیدرگ  یم  دـقعنم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نأشلا  لـیلج  نادـناخ  رـضحم  رد  هک  یتاـسلج  اـب  طاـبترا 
زا رتالاب  رتالاو و  رایـسب  ناشیا ، دوخ  یکاپ  سدـقت و  ملع و  بسح  هب  هچ  و  بسن ، هب  هچ  ناراوگرزب ، نآ  يالاو  ماـقم  یملع و  تیعجرم 

مهیلع  ) تیب لـها  نادـناخ  روـضح  رد  ینید  ياـهثحب  هب  نتخادرپ  عـقاو ، رد  تسا . هدوـب  اـهقف ) اـملع و  هفیلخ و  زا  معا   ) يرگید سکره 
دنیامن . هضافتسا  هدافتسا و  تلاسر  كاپ  نادناخ  لماک  عماج و  فراعم  زا  ات  نارگید  وا و  يارب  هدوب  یمنتغم  تصرف  مالسلا ،)

قداص رفعج  ماما  یملع  تیعجرم  هنیمز  رد  هفینحوبا  رظن 

هراشا

لقن يو  زا  روهـشم  هلمج  نیا  تسا ، هتـشگ  نیودـت  فیلأـت و  هفینحوبا  بقاـنم  راـثآ و  لاوـحا و  حرـش  رد  هک  یعجارم  عباـنم و  رثـکا  رد 
یملع ماقم  شیاتـس  رد  هفینحوبا  ماما  زا  اوتحم  نومـضم و  نیمه  رد  یتـالمج  ما » هدـیدن  دـمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف   » هک تسا  هدـیدرگ 
تیأر ام  لوقی : : » دـسیون یم  هفینحوبا  بقانم  رد  قفوم  هلمج ، زا  تسا . هدـیدرگ  لقن  یمالـسا  عبانم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما 

لئاسملا نم  هل  ءییهف  دـمحم . نب  رفعجب  اونتف  دـق  سانلا  نا  هفینحابا ! اـی  لاـقف : یلا ، ثعب  روصنملا  همدـقا  اـمل  دـمحم ، نب  رفعج  نم  هقفا 
ینلخدـی ام ال  ۀـبیهلا  نم  رفعج  ینلخد  امهب : ترـصب  املف  هنیمی ، نع  سلاج  رفعجو  رفعجاـبا  تیتأ  مث  ۀـلأسم . نیعبرأ  هل  تأـیهف  دادـشلا .

! هفینحابأ ای  لاقف : ۀفینحوبأ ... اذه  معن  : لاق اذه ؟ فرعت  هللا ، دـبعابا  ای  لاقف  رفعج  یلا  تفتلا  مث  تسلجف ، یل ، نذأو  تملـسف  رفعج ، یبال 
امبر و  مهعبات ، امبرف  اذـک ، نولوقی  هنیدـملا  لهأ  اذـک و  نولوقت  متنأ  لوقیف : ینبیجیف . هیلع : یقلا  تلعجف  کلئاسم . نم  هللادـبع  یلع  قلا 

یم هفینحوبا  سانلا .» فالتخاب  مهملعأ  سانلا  ملعأ  نأ  اـنیور  انـسلأ  هفینحوبا : لاـق  مث  هلأـسم . نیعبرـالا  یلع  تیتأ  یتح  اـعیمج ; اـنفلاخ 
وت اذل  دنا ، هتـشگ  دمحم  نب  رفعج  هتفیـش  مدرم  تسا : هتفگ  نم  هب  روصنم  مرادن . غارـس  ار  یـسک  دمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف  نم  : » دیوگ

تخاس و مهارف  یـسلجم  دوب و  هریح )  ) رد روصنم  مدومن . حرط  هلأسم  لهچ  زین  نم  سرپب . يو  زا  ریگ و  رظن  رد  ار  راوشد  هلأسم  نیدـنچ 
وا تسار  تمس  رد  دمحم  نب  رفعج  مدش ، دراو  هک  یماگنه  داتسرف . نم  یپ  رد  دروآ و  درگ  اجنآ  رد  ار  سانشرس  ياه  هرهچ  ناگرزب و 
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: تفگ نم  هب  روصنم  متـسشن . مداد و  مالـس  وا  رب  دوب . هتفرگن  روصنم  زا  هک  تفرگ  ارم  یتبیه  نانچ  داتفا ، وا  هب  مهاگن  یتقو  دوب . هتـسشن 
يازا رد  ًالباقتم  وا  مدیـسرپ و  يو  زا  کیاکی  ار  هحورطم  لئاسم  زین  نم  راذگب . نایم  رد  دـمحم  نب  رفعج  اب  ار  تیاهـشسرپ  هفینحوبا ! يا 
یهاگ میراد . ار  رظن  نالف  دوخ  ام  نانچنآ و  هنیدم  لها  دییوگ و  یم  نینچ  نیا  امـش  دومرف : یم  ًالثم  داد  یم  خساپ  بسانت  هب  یلاؤس  ره 

کی کی  هناگ  لهچ  ياهـشسرپ  ماجنارـس  هکنیا  ات  تشاد ; تقفاوم  اهنآ  ای  ام  اب  یهاگ  اهنآ و  فلاخم  یهاـگ  دوب و  اـم  فلاـخم  شرظن 
لامک رد  عمج ، نآ  روضح  رد  هفینحوبا  هک  دش  نآ  هرظانم  نیا  هجیتن  تشاذگن . خـساپ  نودـب  ار  شـسرپ  کی  یتح  وا  دـیدرگ و  حرطم 
هاگآ اـهنآ  رظن  فـالتخا  زا  يرگید  سکره  زا  شیب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاـناد  هک : تشاد  راـهظا  تماهـش  عضاوت و  ردـص و  هعس 

ندیـسر تردـق  هب  اـت  درب و  هاـنپ  زاـجح  هب  تخیرگ و  هریبـه  یبا  نبا  نادـنز  زا  هک  یماـگنه  هب  هفینحوبا  : » دـسیون یم  قفوم  زین  دـشاب ...
ضیف بسک  شرضحم  زا  تفاتـش و  یم  قداص  ماما  تمدخ  هب  یپایپ  لاس  ود  هب  بیرق  تدم  هب  تشاد ، تماقا  اجنآ  رد  حافـس  سابعلاوبا 

یم كاله  هفینحوبا )  ) نامعن دوبن ، لاسود  نآ  رگا  نامعنلا  کلهل  ناتنـسلا ، ول  :» تفگ یم  هراومه  هفینحوبا  تبـسانم  نیمه  هب  دومن . یم 
هیلع  ) قداص ماما  رـضحم  هک  هدوب  ییاهقف  زا  یفنح  بهذـم  مظعا  ماـما  هفینحوبا  دـش ، داـی  لـصف  نیا  زاـغآ  رد  رتشیپ ، هکناـنچمه  دـش »
زاین ردق  هب  ناشیا  فراعم  عبنم  زا  هتشگ و  عفتنم  ناشتکربرپ  دوجو  ضیف  زا  لاسود  تدم  هب  قفوم ، لوق  هب  انب  هدومن و  كرد  ار  مالـسلا )

رب هفینحوبا  ناور  ناج و  نابز و  نهذ و  رد  اهلاس  ات  نآ  راثآ  اما  هدییاپن ، يرید  دنچ  ره  هضافتسا  هدافتـسا و  نیا  هتبلا  تسا . هتفرگرب  هرهب 
ای خساپ  شسرپ و  سلاجم  نیمه  زا  یکی  یپ  رد  هکنانچنآ  تسا . هتسب  شقن  يزیگنا  تفگـش  روط  هب  هتـشاد و  ذوفن  ًاقیمع  هدنام و  ياج 

تعیرش فیارظ  قیاقد و  یعرش و  راوشد  لیاسم  لح  هک  دنادرگ  یم  دعاقتم  ار  هفینحوبا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  یملع ، دونش  تفگ و 
ار فارطالا  عماج  ایوپ و  وگخـساپ و  هقف  لوصا  هکنیا  تسا و  صقان  فیعـض و  هدننک و  هارمگ  دح  هچ  ات  سایق )  ) لصا رب  اکتا  یمالـسا 
( مالسلا هیلع   ) ماما ياهشسرپ  نتم  تیعقاو ، نیا  رتشیب  حاضیا  يارب  کنیا  دومن . وجتـسج  یتسیاب  یم  رت  لماکتم  رت و  ینغ  ياه  هصرع  رد 

میهد : یم  رارق  یسررب  لمأت و  دروم  ار  مالسلا ) هیلع   ) هفینحوبا ياهخساپ  و 

سایق در  رد  هفینحوبا  زا  قداص  ماما  ياهشسرپ  نتم 

لاؤس 01

هیلع  ) قداص ماما  ادخ . باتک  هب  هنع :) هللا  یضر   ) هفینحوبا یهد ؟ یم  اوتف  هچ  هب  ار  قارع  مدرم  هفینحوبا ! يا  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما 
رد مالسلا :) هیلع   ) قداص ماما  يرآ . هنع :) هللا  یضر   ) هفینحوبا يراد ؟ ربخ  ادخ  باتک  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خسان و  زا  وت  مالـسلا :)

ماما هنیدـم . هکم و  نایم  یناکم  هنع :) هللا  یـضر   ) هفینحوبا تساجک ؟ روظنم  نینمآ ،» ًامایا  یلاـیل و  اـهیف  اوریـس  ریـسلا  اـهیف  انردـق  و   » هیآ
نارضاح دیتسه ؟ نمیا  دوخ  لام  ناج و  رب  دینک ، تکرح  هک  هنیدم  هکم و  نایم  ادخ ، هب  ار  امش  نارضاح ) هب  ور  (: ) مالـسلا هیلع   ) قداص

هلخد نم   » هک وگب  هیآ  نیا  دروم  رد  لاح  دیوگن . ینخـس  قح  زج  هب  دـنوادخ  هفینحوبا ! يا  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما  ریخ . سلجم : رد 
هب ار  امش  نارضاح ) هب  ور  (: ) مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  ادخ . هناخ  هنع :) هللا  یـضر   ) هفینحوبا تساجک ؟ هب  ندش  دراو  روظنم  انمآ ،» ناک 

: سلجم رد  نارـضاح  دـندربن ؟ رد  هب  ملاس  ناج  دـندش و  دراو  ناکم  نیا  هب  ریبج  نب  دیعـس  ریبز و  نب  هللادـبع  هک  دـیناد  یمن  رگم  ادـخ ،
مزادرپ . یم  سایق  هب  اهنت  نم  هنع ...:) هللا  یضر   ) هفینحوبا تسا . نینچ  هک  ادخ  هب  يرآ 

لاؤس 02

(: هنع هللا  یـضر   ) هفینحوبا تسا ؟ رت  میظع  کیمادـک  انز  لتق و  نایم  ایآ  وگب  يزادرپ ، یم  سایق  هب  هک  لاح  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماـما 
؟ دوش یم  رداص  مکح  دهاش  راهچ  اب  طقف  انز  رد  اما  تسا ، مزال  دهاش  ود  لتق  رد  هک  تسا  هنوگچ  سپ  مالسلا :) هیلع   ) قداص ماما  لتق .
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لاؤس 03

(: مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زامن . هنع :) هللا  یـضر   ) هفینحوبا تسا ؟ رترب  کیمادک  هزور  زامن و  نایم  ایآ  وگب  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما 
یلاح رد  نیا  .و  ار دوخ  هزور  هن  دـنک و  اضق  ار  شزامن  ضیح  مامتا  زا  سپ  ضیاح  نز  هک  دـیآ  یم  مزال  وت  یـسایق  شور  ساـسارب  اـما 

تسا . هدومن  بجاو  وا  رب  ار  زامن  هن  هزور و  ياضق  دنوادخ  هک  تسا 

لاؤس 04

(: مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  تسا . رت  فیثک  لوب  هنع :) هللا  یـضر   ) هفینحوبا ینم ؟ ای  تسا  رت  فیثک  لوب  ایآ  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماـما 
يأر بحاص  نم  هنع :) هللا  یـضر   ) هفینحوبا دـنک . لسغ  ینم ، هن  لوب و  جورخ  زا  سپ  هک  یتسیاب  یم  ناسنا  وت ، یـسایق  شور  هب  انب  یلو 

متسه .

لاؤس 05

دوخ نارسمه  اب  بش  کی  رد  ود  ره  دندیزگ و  رسمه  بش  کی  رد  شا  هدرب  دوخ و  دراد و  يا  هدرب  يدرم ، مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما 
هاگنآ دندروآ . ایند  هب  كدوک  ود  اهنآ  نارسمه  دنتـشاذگ و  اج  بش  کی  رد  ار  دوخ  نارـسمه  دنتفر و  رفـس  هب  سپـس  دندش و  رتسبمه 
هنیمز نیا  رد  ار  دوخ  رظن  هفینحوبا ! يا  لاح  دندنام ; هدنز  اهنآ  كدوک  ود  دندیـسر و  تکاله  هب  نز  ود  دش و  بارخ  اهنآ  رـس  رب  هناخ 

؟ تسا راذـگ  ثرا  کیمادـک  ثراو و  کیمادـک  و  هدرب ، کیمادـک  باـبرا و  هدـنام  اـج  هب  كدوـک  ود  نیا  زا  کیمادـک  هک  يوگزاـب 
مریگ . یم  رظن  رد  ار  یهلا  دودح  نم  یلو  هنع :) هللا  یضر   ) هفینحوبا

لاؤس 06

وحن ره  هب  ، هک یتسد  هدیرب  ای  دشاب ، هدروآرد  هقدح  زا  ار  ییانیب  مشچ  هک  يروک  درم  دروم  رد  هفینحوبا ! يا  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما 
دروم رد  ار  یهلا  دح  هنوگچ  ییوگ و  یم  هچ  دشاب ، هدش  وا  تسد  ندش  هدـیرب  ثعاب  ای  تسا ، هدرک  عطق  ار  يرگید  درف  تسد  نکمم ،

متسه . ناربمایپ  تثعب  هب  ملاع  نم  هنع :) هللا  یضر   ) هفینحوبا ینکیم ؟ ارجا  وا 

لاؤس 07

ایآ یشخی .» وا  رکذتی  هلعل  : » دومرف داتـسرف ، نوعرف  دزن  هب  ار  نوراه  یـسوم و  تیبوبر  ترـضح  هک  یماگنه  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما 
ایآ سپ  مالسلا :) هیلع   ) قداص ماما  تسا . روطنیمه  يرآ  هنع :) هللا  یضر   ) هفینحوبا تسین ؟ رـشب  هب  قلعتم  دیاش ) ای  اسب  هچ  ینعم  هب  لعل  )

مناد . یمن  هنع :) هللا  یضر   ) هفینحوبا دراد ؟ يدیدرت  زین  دنوادخ 

هجیتن

و یتسه ، سایق  بحاص  ینک  یم  رکف  یتسین ؟ نآ  ناثراو  هلمج  زا  اما  یهد ، یم  اوتف  دنوادخ  باتک  هب  ینک  یم  رکف  مالسلا :) هیلع   ) ماما
حیحص ادخ  لوسر  زا  يأر  هک  یلاح  رد  یتسه ، يأر  بحاص  ینک  یم  رکف  و  دوب . سیلبا  درک ، سایق  هک  يا  هدیرفآ  نیتسخن  هکنآ  لاح 

هدومرفن يرگید  هب  ار  نخـس  نیا  هک  یتروص  رد  هللا ;» كارا  امب  مهنیب  مکحاف  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  تساطخ ; يرگید  زا  تسا و 
رت یلوا  وت  رب  دودح  ملع  رد  تسا ، هتشگ  لزان  وا  رب  دودح  مکح  هک  سکنآ  هک  یلاح  رد  یتسه ، دودح  بحاص  ینک  یم  رکف  و  تسا .
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یضر  ) هفینحوبا تسا ... رتاناد  اهنآ  تثعب  هب  وت  زا  ناربمایپ  متاخ  هک  یتروص  رد  یهاگآ ، ناربمایپ  تثعب  هب  وت  هک  ینک  یم  رکف  و  تسا .
منک ... یمن  هدنسب  سایق )  ) و يأر )  ) رب نیا ، زا  دعب  هنع :) هللا 

لیلحت یسررب و 

هک دندقتعم  تنس  لها  ياهقف  زا  یضعب  هتبلا  هنع ) هللا  یضر   ) هفینحوبا ياهخساپ  و  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  ياهـشسرپ 
( نآرق  ) قیرط زا  یعرش  یمکح  هاگره  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ، یم  رارق  هقف  عبانم  زا  مراهچ  هبترم  رد  تسا و  یعرـش  ياهتجح  زا  سایق ) )

نادـنچ اه  یلبنح  اه و  یکلام  دوش . یم  یقلت  ربتعم  حیحـص و  مکح  نآ  تابثا  يارب  سایق  هب  دانتـسا  ددرگن ، تباث  عامجا )  ) و تنـس )  ) و
یم یعرـش  هلدا  زا  يدراوم ، رد  زین  ار  سایق  دـنیامن و  یم  ذاختا  ینیبانیب  یتلاـح  هنیمز  نیا  رد  اـه  یعفاـش  اـما  دـنرادن ، ساـیق  هب  یهجوت 

، هعیش املع  رظن  زا  : » دسیون یم  يرهطم  دیهش  موحرم  هراب ، نیا  رد  دنرامش . یمن  زیاج  دروم  نیا  رد  ار  سایق  عیشت  لها  ناهیقف  اما  دنناد .
نانیـشناج مالـسا و  سدقم  عراش  فرط  زا  هک  یتایلک  هکنیا  مکح  هب  و  تسا ، لایخ  نامگ و  نظ و  زا  يوریپ  ًافرـص  سایق  هکنیا  مکح  هب 

دروم خساپ  شسرپ و  نتم  رد  هک  یمهم  رایسب  هتکن  تسین .» زیاج  هجو  چیه  هب  سایق  هب  عوجر  تسا ، ییوگباوج  هب  یفاو  تسا  هدیسر  وا 
نیا و  مناد » یمن  : » دیوگ یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  شـسرپ  نیمتفه  خساپ  رد  هفینحوبا  هک  تسنآ  ددرگ  یم  ردابتم  نهذ  هب  ام  ثحب 
رفعج ترضح  فیرش  رضحم  رد  هکنآ  هژیو  هب  دنایامن ; یم  ار  هبترم  دنلب  هیقف  نیا  عوضخ  تیاهن  نامیا و  ماکحتسا  رکف و  تمالـس  نیع 

دراوم و زا  يرایـسب  رد  هتـسناد و  یم  يأر  بحاص  ار  دوخ  دنچره  هفینحوبا  اریز  دنار ، یم  نابز  رب  ار  رارقا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نب 
میظعترـس دـنا ، هدوب  نافرع  نید و  عماج  هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رـضحم  رد  اما  تسا ، هدومن  داهتجا  شیوخ  يأر  هب  یهقف  لئاسم 

زا هتبلا  هک  تسا  هتخادرپن  هدـیقع  زاربا  هب  هتـشادن ، يرظن  ملع و  هک  يدراوم  لئاسم و  رد  لـیلد  یب  هدومن و  عضاوت  راـهظا  هدروآ و  دورف 
لوسر دنزرف  ياوقت  ملع و  يدادادخ  ریاخذ  زا  عتمت  هب  میقتسم ، روط  هب  ار ، شیوخ  یناگدنز  زا  لاسود  هب  بیرق  هک  يو  نوچ  یتیصخش 

رد يدراوم ، ای  دروم  نتـسنادن  هب  هناـهاگآ  رارقا  نمـض ، رد  تسین ، راـظتنا  زا  رود  هب  دـیعب و  تسا ، هدـینارذگ  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) هللا
يروشناد و بادآ  زا  درادـن ، هنیمز  نآ  رد  یلمأـت  صـصخت و  رحبت و  درف  هک  یلئاـسم  ثحاـبم و  رد  ندـشن  دراو  و  نید ، شناد و  هصرع 
و هدمآ ، یم  رامش  هب  قلطم  دهتجم  وا  هکنیا  اب  دنا ; هدیسرپ  هنع ) هللا  یـضر   ) کلام ماما  زا  هلأسم  لهچ  دنیوگ  هکنانچمه  تسا . يرادنید 

ییاهقف ییوس ، زا  مناد .» یمن  : » هک تسا  هداد  باوج  شسرپ ، شش  یـس و  هب  خساپ  رد  اما  تسا ، هدوب  هرونم  هنیدم  ماما  شیوخ  دهع  رد 
ار دوخ  مادک  چـیه  هتـشادن و  قلطم  داهتجا  هیعاد ي  کی  چـیه  دـنا ، هتفای  راهتـشا  تنـس  لها  هعبرا  بهاذـم  همئا  هب  مالـسا  ناهج  رد  هک 

راهظا هب  یهقف  لیاسم  هزوح  رد  اهنت  دش ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگنامه  هکلب  تسا ; هتـسنادن  قالطالا  یلع  ملاع  اطخ و  زا  نوصم  بیـصم و 
همئا هک  یلوصا  زا  یکی  دنا . هدوب  دنبیاپ  نادب  هک  یلوصا  ساسارب  بناوج و  عیمج  تیاعر  اب  مه  نآ  هک  دـنا  هتخادرپ  هدـیقع  زاربا  رظن و 

رب ار  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) ربمایپ تیب  لها  نادـناخ  مارتحا  تیلـضفا و  هک  تسا  هدوب  نآ  دـنا  هدومن  تاـعارم  هراومه  یمالـسا  بهاذـم 
نیا يادتبا  رد  هدش  حرطم  شـسرپ  خساپ و  نتم  هک  هنوگنامه  دـنا ، هتفرگن  یـشیپ  ناشیا  مالک  هدـیقع و  رب  دـنا و  هتـسناد  ملـسم  شیوخ 
همه نایم  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نادناخ  رهم  تیناقح  زا  ریذپان  راکنا  تسا  يدنـس  و  یعدم ، نیا  هب  قداص  تسا  ینومنهر  ثحب ،
نتم لالخ  زا  هک  يرگید  فیرظ  مهم و  هتکن  نیسپاو  ّتنس . لها  یهقف  هناگراهچ  بهاذم  همئا  نایم  رد  هژیو  هب  یمالسا و  هعماج  ياملع 
دنا هدوب  یعدم  هراومه  تنـس  لها  یهقف  هعبرا  بهاذم  همئا  هک  تسا  نآ  دوش ، یم  ردابتم  داقو  ینهذ  هب  ام  ثحب  دروم  خساپ  شـسرپ و 

هب هیاپ ، دنلب  ياهقف  نآ  هتبلا  تسا و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلص   ) ربمایپ تیب  لها  فراعم  ینید ، مولع  بسک  لیـصا  ياه  همـشچرس  زا  یکی  هک 
همدقم رد  تسا  یعفاش  دیدحلا  یبا  نبا  رظن  راهظا  ثحبم  نیا  رد  هئارا  لباق  دنـس  نیمود  دنا . هدومن  تاهابم  رخف و  يزودـنا  فرـش  نید 

و هفینح . یبا  نع  اوذخأف  امهریغ  دمحم و  فسوی و  یباک  هفینح  یبا  باحـصا  اما  : »... دسیون یم  وا  تسا . هتـشون  هغالبلا  جـهن  رب  هک  يا 
یلا ًاضیا  ههقف  عجریف  یعفاشلا  یلع  أرقف  لبنح  نب  دـمحا  اما  هفینح و  یبا  یلا  ًاضیا  ههقف  عجریف  نسحلا  نب  دـمحم  یلع  أرقف  یعفاشلا  اـما 

تنس لها  یهقف  بهاذم  همئا  هاگدید  زا  ع )  ) قداص ترضح  خماش  ماقم  www.Ghaemiyeh.comتیعجرم و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


(. مالسلا هیلع   ) یلع یلا  رمالا  یهتنی  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیبا یلع  رفعج  أرق  و  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نب  رفعج  یلع  أرق  هفینحوبا  هفینح و  یبا 
یلع سابع  نب  هللادـبع  أرق  سابع و  نب  هللادـبع  یلع  ۀـمرکع  أرق  ۀـمرکع و  یلع  ۀـعیبر  أرق  يأرلا و  ۀـعیبر  یلع  أرقف  سنا  نبا  کلام  اما  و 

هفینحوبا باحصا  اما  ۀعبرالا ... ءاهقفلا  ءالوهف  کلذک . ناک  کلام  یلع  هتئارقب  یعفاشلا  هقف  هیلا  تددر  تئـش  نا  و  مالـسلا .) هیلع   ) یلع
هقف ور  نیا  زا  هتخومآ ، ار  هقف  نسح  نب  دمحم  دزن  یعفاش  ماما  دنا و  هتفرگارف  هفینحوبا  زا  ار  هقف  نارگید  دـمحم و  فسویوبا و  نوچمه 

زا هفینحوبا  ددرگ و  یم  زاـب  هفینحوبا  هب  زین  وا  هقف  نیارباـنب  هتخومآ ، یعفاـش  زا  لـبنح  نب  دـمحا  اـما  و  ددرگ . یم  زاـب  هفینحوبا  هب  زین  وا 
هب دسرب  ات  بیترت  نیا  هب  هتخومآ و  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  هدیدرگ و  ضیفتـسم  دـنم و  هرهب  مالـسلا ) هیلع   ) دـمحم نب  رفعج  رـضحم 

بـسک مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  وا  سابع و  نب  هللادبع  زا  وا  همرکع و  زا  وا  هعیبر و  زا  زین  سنا  نب  کلام  اما  مالـسلا .) هیلع   ) یلع ترـضح 
سپ ینادرگزاـب ; مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  سنا  نب  کـلام  قیرط  زا  ار  یعفاـش  هقف  یناوـت  یم  یهاوـخب  رگا  و  تسا . هدوـمن  ملع 

هناگراهچ . ءاهقف  دننانیا 

یلامجا یفرعم  کلام  ماما 

، ناورم کلملادبع  تموکح  دـهع  رد  يرمق ، يرجه  ای 95  لاس 93  رد  یناطحق ، ءارما  هفیاط  زا  رماعوبا ، نب  کـلام  نب  سنا  نب  کـلام 
شهاگداز نامه  رد  يرمق  يرجه  لاس 179  رد  هدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هرونم ، هنیدم  لامش  رد  عقاو  هورملاوذ  هقطنم  رد  يوما ، هفیلخ 

هباحـص زا  کلام ، ماما  دـج  رماعوبا ، تسا . هتفای  راهتـشا  ثیدـح ) باحـصا  بتکم   ) ماما هب  هدوب و  نیعبات  عبت  زا  يو  تسا . هتفاـی  تاـفو 
ییاهقف رـضحم  رد  کلام  تسا . هتـشاد  تکرـش  ادخ  لوسر  تاوزغ  همه  رد  ردب ، هوزغ  زج  هب  هدوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ 

عمج رد  يو  تسا . هدوب  ثیدـح  نارق و  ظفاح  هدومن و  ذـملت  يرهز  باهـش  دـمحم  يأرلا و  هعیبر  يراـصنا و  دیعـس  نب  ییحی  نوچمه 
نیا رد  يو  تسا . هتشون  دوخ  تسد  هب  ار  ثیدح  رازه  دصکی  هک  دنا  هتفگ  هدومن و  مامتها  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) ربمایپ ثیداحا  يروآ 

رد تسا . هداهن  راگدای  هب  شیوخ  زا  ثیدح ، دصتفه  رازهکی و  رب  لمتشم  ءاطوملا )  ) هب موسوم  دنمـشزرا ، یباتک  هنادواج و  يرثا  هنیمز ،
هب ار  کلام  ماما  ءاطوملا  يو ، هک  دـننک  یم  دانتـسا  ریثا  نبا  یقلت  هب  ًابلاغ  تنـس  لها  ياملع  لـیالد ، رگید  رب  نوزفا  رثا  نیا  تیمها  ناـیب 

ربمایپ تیبلها  نأشلا  میظع  نادناخ  ناصلخم  نابحم و  ناقشاع و  زا  کلام  ماما  تسا . هتـسناد  هتـس  حاحـص  زا  یکی  هجام ، نبا  ننـس  ياج 
یّلـص  ) هللا لوسر  زیزع  نادناخ  يانث  هب  نابز  هراومه  هدومن و  یم  تاهابم  رما  نیا  هب  وا  دوخ  هدمآ و  یم  رامـش  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص  )

امف دـمحم  نب  رفعج  تفلتخا  تنک  : » دومرف هک  تسوا  مالک  زا  تسا . هدومن  یم  دانتـسا  نانآ  لعف  لوق و  هب  هدوشگ و  یم  هلآو ) هیلع  هللا 
ملکتی ةراهط و ال  یلع  الا  هللا  لوسر  نع  ثدـحی  هتیأر  ام  نارقلا و  أرقی  اما  امئاص و  اما  ایلـصم و  اما  ثالث  لاـصخ  يدـحا  ـالا  هارا  تنک 

نب رفعج  دزن  هب  یتدـم  «. » یتحت اهلعج  هتحت و  نم  ةداسولا  جرخاو  الا  هترز  ام  هللا و  نوشخی  نیذـلا  داهزلا  دابعلا  نم  ناک  هینعی و  اـمیف ال 
یمـشچ و چـیه  درک . یم  توالت  نآرق  ای  دوب ، هزور  تلاح  رد  ای  دـناوخ ، یم  زامن  ای  مدـیدن ; تلاـح  هس  رد  زج  ار  وا  متفر . یم  دـمحم 

تسا .» هدادن  یهاوگ  هدینشن و  هدیدن و  دمحم ، نب  رفعج  زا  رتراگزیهرپ  رتدباع و  رت و  ملاع  یبلق ، چیه  یشوگ و  چیه 

قداص ترضح  یقالخا  یملع و  یناحور ، يالاو  ماقم  هرابرد  کلام  ماما  رظن 

هزادنا هب  دانتـسا  لباق  ذـخآم  عبانم و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  هب  تبـسن  کلام  ماما  ساسحاو  هشیدـنا  هنیمز  رد  هچرگا 
، تاراـبع نآ  هملک  هب  هملک  تسا و  ماـیپ  نخـس و  زا  راشرـس  تسا  هدـنام  ياـج  رب  هک  مه  لـیلق  ردـق  نیمه  اـما  تسین . تسد  رد  یفاـک 

لوقنم هنع ) هللا  یضر   ) سنا نب  کلام  ماما  زا  هلمج ، زا  دشاب . یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  تبـسن  وا  مارتحا  بدا و  ياهتنم  رگتیاور 
هیلع هللا  یّلـص   ) ربمایپ زا  يو  روضح  رد  هک  یماگنه  دوب . مسبترپ  يدرم  مدش . یم  بایفرـش  رایـسب  دمحم  نب  رفعج  رـضحم  هب  هک : تسا 
هزور ای  درازگ ، یم  زامن  ای  وا  هک  نآ  رگم  منک  تاقالم  ار  وا  هک  دـمآ  یم  شیپ  رتمک  دـش . یم  نوگرگد  شا  هرهچ  دـش ، یم  دای  هلآو )
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هچنآ دروم  رد  دوب . تراهط  هب  دیقم  درک ، یم  لقن  یثیدح  هلآو ) هیلع  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  زا  هاگره  دومن . یم  توالت  نآرق  ای  دوب و 
( هنع هللا  یضر   ) کلام ماما  زا  زین  دوب . عشاخ  رگشیاتس و  رگشیاین و  رایسب  دنوادخ  هاگرد  هب  وا  تفگ . یمن  نخـس  تشادن ، طابترا  وا  هب 

یسک ینمادکاپ ، تدابع و  ملع و  رد  هک  هدرکن  روطخ  یلد  چیه  رب  هدینشن و  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمـشچ  چیه  هک : تسا  هدیدرگ  لقن 
دشاب . مالسلا ) هیلع   ) قداص دمحم  نب  رفعج  زا  رترب 

ماما يالاو  ماقم  تیعجرم و  هرابرد  بهذم ، یعفاش  ياملع  یعفاش و  ماما  رظن 

هیلع هللا  یّلص   ) ربمایپ تیب  لها  نادناخ  یملع  تیعجرم  هب  تنس  لها  هعبرا  بهاذم  همئا  دیدرگ ، هراشا  زین  نیشیپ  ياهشخب  رد  هکنانچمه 
، هتشذگ نیا  زا  دنا ;و  هدوتـس  هراومه  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  یملع  يالاو  ماقم  تیعجرم و  ًاصوصخ  و  دنا . هدوب  لئاق  هلآو )

هلالـس خـماش  ماقم  زا  ارما ، نامکاح و  رگید  ساـبع و  ینب  ياـفلخ  روضح  رد  یتح  دـنا و  هدومنن  ناـهنپ  دروم  نیا  رد  ار  شیوخ  هدـیقع 
( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  رابت  الا  نادـناخ و  تنـس ، لها  ناگرزب  لد  مشچ و  رد  دـنا . هتـساخرب  عافد  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  كاپ 
فارطـالا و عماـج  یتیـصخش  عقاو  رد  دـنا و  هدوب  رادروـخرب  هیـضرم  قـالخا  هیکز و  ساـفنا  زا  ینید ، تیعجرم  یملع و  ماـقم  رب  نوزفا 

تسا لوقنم  هنع ) هللا  یضر   ) یعفاش ماما  زا  دنا . هدوب  لماک  ياهناسنا  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناماما  نایب ، رگید  هب  دنا ; هتـشاد  لماکتم 
ماما زا  يوریپ  هب  بهذم ، یعفاش  تنس  لها  ياهقف  املع و  مالسا ، خیرات  لوط  رد  تسا » تیبلها  نیرت  هیقف  نیـسحلا . نب  یلع  : » دومرف هک 
رارقا مالسلا ) هیلع   ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  ترضح  یقالخا  ینافرع و  يالاو  ماقم  یهقف و  تیعجرم  هب  هراومه  هنع ،) هللا  یضر   ) یعفاش
ناعذا ناشیا  لامک  لضف و  بتارم  هب  هدرک و  فیصوت  ءاهقفلا » عسوا   » و سانلا » ملعا   » لیبق زا  ینیوانع  اب  ار  ناشیا  دنا و  هدومن  فارتعا  و 

ماما یهقف  تیعجرم  شیوخ ، داهن  كاپ  ناور و  نشور  فالـسا  زا  تیعبت  هب  تنـس  لها  ياـملع  زین ، اـم  راـگزور  هب  هکناـنچ  دـنا . هتـشاد 
هب ناناملـسم ، یهقف  هناگجنپ  بهاذـم  زا  یکی  هرمز  رد  لوبق  لباق  یعبنم  ناونع  هب  ار  ناشیا  هقف  دـنا و  هتفریذـپ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص
وا دومن . دانتسا  قداصلا ) مامالا   ) باتکرد هرهزوبا ، دمحم  داتـسا  هتـشون  هب  ناوت  یم  هنومن ، يارب  هنیمز ، نیمه  رد  دنـسانش . یم  تیمـسر 

فلتخی کلام  ناک  و  ۀطاحإ ، ءاهقفلا  عسوأ  و  سانلا ، فالتخاب  سانلا ، ملعأ  هاری  و  قداصلا ، مامالا  نع  يوری  هفینحوبا  ناک  دـسیون : یم 
هریغ هیلع  مدقی  صقن و ال  نع  رخوی  نا  نکمی  قداصلاف ال  الـضف ، کلام  هفینح و  یبا  یلع  هیذاتـسالا  لضف  هدـیزی  و ال  ایوار ، اسراد  هیلا 

و املع ، انید و  افرش و  الضف و  هرصع  یف  هنیدملا  لها  دیـس  ناک  يذلا  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  یلع  دیفح  اذه  قوف  وه  و  لضف ، نع 
هنیمز رد  هبابل » یلا  لصو  ملعلا و  رقب  يذـلا  رقابلا  دـمحم  نبا  وه  قداصلا  نا  اـمک  نیعباـتلا  نم  ریثک  يریهزلا و  باهـش  نبا  هل  ذـملتت  دـق 

تیافک دح  هب  تادنتسم  تنس ، لها  ناناملسم  نایم  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  ترضح  تیبوبحم  تیخیـش و  تیعجرم و 
ات دوش ، یم  دانتسا  ناتسدرک  رصاعم  هتـسجرب و  بهذم  یعفاش  ياملع  زا  یکی  هتـشون  هب  رگید  راب  هلاقم  نیا  همتاخ  رد  اما  تسا ; دوجوم 

هرود هب  رـصحنم  یعطقم و  قداص  ماما  تیلـضفا  یهقف و  تیعجرم  هب  تبـسن  تنـس  لها  ءاهقف  ءاـملع و  همئا و  هاگدـید  هک  ددرگ  نشور 
هب کنیا  تسا . هدوب  قفتم  ربتعم و  تنس  لها  ینید  ناگرزب  قافتا  هب  بیرق  دزن  رد  هراومه و  رظن  نیا  هکلب  تسا و  هدوبن  خیرات  زا  یصاخ 

، یمالـسا مولع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هلاسر  باتک و  اههد  فلؤم  نآرق و  رـسفم  هیقف و  سردم ، میرکلادـبع  داتـسا  رظن  يأر و  ساکعنا 
مودـق وـترپ  زا  دـنا و  هدوـشگ  ناـهج  هب  هدـید  هنیدـم  رهـش  رد  يرمق  يرجه  داتـشه  لاـس  رد  ناـشیا  قداـص ـ  رفعج  ماـما  : » میزادرپ یم 
هناشن هب  هدوب و  رهد  هناگی  بدا  ملع و  رد  ناشیا  تسا . هدوب  نشور  تفرعم  رون  هب  ناشبلق  تسا . هتـشگ  كانبات  رـسارس  ناهج  ناشکرابم 

ناشکرابم تاذ  کین  راثآ  هدـیدرون و  رد  ار  قافآ  ناشلیاضف  بقاـنم و  تمارک و  زاوآ  دـنا . هدوب  نیزم  ـالاو ، رادرک  راـتفر و  زراـب  ياـه 
هانپ وا ، تمحرم  ياول  قیالع  بلـس  هدومن  لیاضف ، بسک  رهب  هک  قداص  رفعج  ماما  تالامک ، هلمج  طیحم  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  ناـهج 

ملع و بسک  يارب  ناگرزب  املع و  و  هدوب ، شیوخ  رـصع  نیدـهتجم  زا  ماـما ، نیا  قیـالخ  هلمج  ذـالم  وا ، تمرکم  لـالظ  تداعـس  لـها 
رحبت و ریسفت  ثیدح و  هقف و  رد  ناشیا  اریز  دنتفاتش ; یم  ناشیا  رـضحم  هب  یعامتجا ، ینید و  تالـضعم  تالکـشم و  ندوشگ  تفرعم و 
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ربهر ناگدید  ینـشور  يا  دومن : ضرع  دیـسر و  قداص  ماما  تمدـخ  هب  يروث  نایفـس  هک  دـننک  یم  تیاور  دنتـشاد . يریگمـشچ  قمعت 
ره نایفـس ! يا  : » دـندومرف ناشیا  مبای . تسد  دـنلب  ياهیاپ  هب  نآ  تکرب  زا  ات  اـمرفب  یتحیـصن  ارم  هلآو !) هیلع  هللا  یّلـص   ) مالـسا بوبحم 

. دنادرگ ماقمالاو  زیزع و  ار  وا  ایند  ود  ره  رد  دـنوادخ  دـنک ، هشیپ  عضاوت  یگدـنب و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  زا  هک  سکنآ 
ناشیا زا  زاب  دشابن .» يردارب  ار  نامکاح  دیاینرب و  یگرزب  وخدـب  ناسنا  زا  دـنیبن ، شیاسآ  دوسح  دزیخن ، یگنادرم  وگغورد  زا  هک  نادـب 

هچنآ هب  يوش ، دـباع  اـت  راد  هاـگن  رود  تسیاـشان  ياـهراک  زا  ار  دوخ  : » دـندومرف دـنیامرف . تحیـصن  ارم  نیا  زا  شیب  هک  مدومن  اعدتـسا 
تنیز و ات  روآ  ياج  هب  ار  مدرم  اب  ترـشاعم  تبحاصم و  قح  يوش ، دنمناوت  دنمتورث و  ات  شاب  عناق  یـضار و  هدومرف  اطع  وت  هب  دنوادخ 

دنوادخ ینامرفان  زا  یبلط ، یم  رابتعا  تزع و  موق ، هلیبق و  هب  اکتا  یب  یبلط و  یم  یگرزب  تنطلس ، رادتقا و  یب  رگا  و  يوش . مالـسا  رویز 
ات وشم  ماگمه  راکدب  بحاصم  تسود و  اب  يوشن . هدولآ  هانگ  هب  ات  نیزگم  یهارمه  ناراکدـب  اب  شاب و  رذـحرب  يراکهانگ  زا  يوریپ  و 

يوـق یتیناـحور  تیوـنعم و  زا  هنع ) هللا  یـضر   ) قداـص رفعج  ماـما  يوـشن .» نامیـشپ  اـت  زیهرپـب  ییوگدـب  ییوگدـنت و  زا  یـشاب و  نمیا 
يواتف ماکحا و  زا  شخب  نآ  رب  نمض  رد  دنا و  هدوب  علطم  رایسب  ثیدح  تنس و  نآرق و  زا  دنا . هدوب  هوعدلا  باجتسم  رایسب  رادروخرب و 

شیزور قزر و  هک  سکنآره  : » دومرف هک  تسا  ناشیا  مالک  زا  دـنا و  هتـشاد  یهاگآ  تسا  هدوب  اهقف  فالتخا  ای  عامجا  لحم  هک  یعرش 
دنا هدومرف  زین  دیوگب . هللارفغتـسا  دیامن و  رافغتـسا  نابز  لداب و  دنک و  يزور  شیاشگ  بلط  دنوادخ  زا  هک  تسا  هتـسیاش  هدیدرگ  گنت 
نیا هک  دـنیوگ  هللااب ;» الا  ةوق  ال  هللا ، ءاشام  : » دـیوگب تسا  بوخ  دـیآ ، تفگـش  رد  شلاوما  ییابیز  اـی  لاوحا  یکین  زا  یـسک  هاـگره  هک 
ماقم رایـسب و  رفعج  ماما  لیاضف  تاکلم و  هصالخ ، روط  هب  تسا . برجم  دـیفم و  رایـسب  سرت  ماگنه  هب  ای  مخز و  مشچ  عفد  يارب  دورو 

تلحر هرونم  هنیدـم  رد  ، يرمق يرجه  تشه  لهچ و  دـصکی و  لاس  هب  یگلاس ، تشه  تصـش و  نس  رد  ناشیا  تسا . عیفر  الاو و  ناشیا 
، هللادبع لیعامسا ، مالسلا ،) هیلع   ) مظاک یسوم  ياهمان : هب  دنا  هتـشاد  رـسپ  تفه  ماما ، نیا  دنا . هتـشگ  نوفدم  عیقب  ناتـسربق  رد  هدومرف و 

شردپ نیشناج  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ماما  هدوب و  هیعاد )  ) دمحم هدومن ، توف  شردپ  تایح  نامز  رد  یلع  یلع . سابع ، دمحم ، قاحسا ،
تسا . هتخادرپ  ناناملسم  تیاده  هب  هدیدرگ و 

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 ،
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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 

 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 
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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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