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(ع) داوج ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

باتک تاصخشم 

ع)  ) داوج ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ  ناونع : 
( روآدیدپ -) 1350 یلعدمحم ، اشوک ، یمداخ  ناگدنروآدیدپ : 

( رگ فیصوت  ( ) ع  ) یلع نب  دمحم  مهن  ماما 
1387 اشوک ، یمداخ  یلعدمحم  مق : رشن :  تیعضو 

نتم عون : 
هلاقم سنج : 

یکینورتکلا
یسراف نابز : 

 ( ع همئا (  لیاضف  رگفیصوت : 
ثیداحا

ناماما هریس 
 ( ع همئا (  ملع 

داوج ماما  يامیس  هریس و 

لاس بجر  مهد  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  روهـشم  لوق  تسا . فالتخا  داوج ، هب  بقلم  یقت ، دمحم  ماما  ترـضح  تدالو  خیرات  رد 
ردام اضرلا و  یسوم  نب  یلع  ترـضح  شا  یمارگ  ردپ  رفعجوبا و  ترـضح  نآ  هینک  تسا . هدوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  يرمق   195

مـصتعم نومأم و  تموکح  نارود  اب  فداـصم  مالـسلا ) هیلع   ) همئـألاداوج یگدـنز  نارود  تسا . نارزیخ  هب  فورعم  هکیبس ، شراوگرزب 
نآ نومأم ، رتخد  ماـما و  رـسمه  لـضفلا ، مأ  هلیـسو  هب  ماجنارـس  تفرگ و  ترـضح  نآ  لـتق  هب  میمـصت  دادـغب  رد  مصتعم  دوب و  یـسابع 
هار همادا  مالـسلا ،) هیلع   ) ۀمئألاداوج یقت ، دمحم  ماما  یناگدنز  دـناسر . تداهـش  هب  درک و  مومـسم  یگلاس ، رد 25  ار  موصعم  ياوـشیپ 

هفالخلاراد هب  ار  وا  دروآ و  تسد  هب  ار  ماما  لد  هک  درک  یم  شـشوک  نومأم  دوب . مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  شردپ  شور  طخ و 
داد و یم  همادا  نانچمه  نایـسابع  تفالخ  بوچراهچ  رد  عیـشت  تکرح  شبنج و  ندرب  ناـیم  زا  يارب  ار  دوخ  يهئطوت  وا  دـنک . کـیدزن 

نیا یقیرط  هب  تساوخ  یم  یلو  دزاس ، رود  مدرم  زا  ار  ترـضح  نآ  دزادـنا و  هلـصاف  وا  یمدرم  هاـگیاپ  ماـما و  نیب  هک  دوب  نیا  شفدـه 
« لضفلا ما   » دش و رهاظ  ماما  رادتـسود  يهماج  رد  یمیدق ، يهشقن  نامه  ساسا  رب  نومأم ، دـنوشن . کیرحت  مدرم  هک  دـنک  ارجا  ار  هشقن 
وا للجم  خاک  رد  تزع  لامک  اب  هک  درک  رارـصا  دـشاب و  رادروخرب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـییأت  زا  اـت  دروآرد  وا  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد 
هک یتفالخ  يرادـیاپ  يارب  ماما  دـییأت  بسک  رد  ار  نومأم  يهشقن  ات  ددرگزاب  هنیدـم  هب  هک  دـیزرو  یم  يراشفاپ  ماما  اما  دـنک . یگدـنز 

ردـپ طـخ  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماـما  دـیامن . راد  هشدـخ  مدرم  لد  رد  ار  وا  تموکح  تیعورـشم  دزاـس و  بآ  رب  شقن  دوب ، هدرک  بصغ 
هنیدـم رد  دوخ ، نوماریپ  رگید ، ياهرهـش  دادـغب و  زا  ار  ناـهیقف  دـیزای ، تسد  یتدـیقع  يرکف و  یهاـگآ  هب  داد و  همادا  ار  شراوـگرزب 

، نومأم : » دیوگ هیلع -  هللا  ناوضر  دـیفم -  خیـش  دـنریگرب . هرهب  وا  ياه  ییامنهار  زا  دنـسرپب و  وا  زا  دـننک و  هرظانم  وا  اب  ات  دروآ  مهارف 
بدا و رد  دوب و  هدیسر  شناد  ملع و  زا  الاو  يهجرد  هب  دوب و  لضاف  یـصخش  نس ، یمک  دوجو  اب  اریز  تشاد ، یم  تسود  ار  داوج  ماما 
زا مالـسلا ) هیلع   ) ماما نس  رغـص  درک ». تسناوت  یمن  يربارب  وا  اب  نامز ، خـیاشم  زا  کی  چـیه  هک  تشاد  یماقم  لقع ، لاـمک  تمکح و 
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زا تشذـگرد ، شراوگرزب  ردـپ  یتقو  دوب . هتـشاذگ  هداعلا  قوف  يرثا  نامز  نآ  نامکاح  يهیحور  رد  هک  تسوا  زیمآزاجعا  ياه  هدـیدپ 
ياههاگیاپ اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دیدرگ . تماما  بصنم  راد  هدهع  نس ، نامه  رد  دوب و  هتـشذگن  شیب  لاس  تشه  دودح  داوج  ماما  رمع 

، نومأم یتقو  دوب . سامت  رد  یقالخا  یعامتجا و  يایاضق  ینید و  لئاسم  رد  میقتسم  روط  هب  شتماما  يربهر و  هب  نمؤم  رادفرط و  یمدرم 
تـساوخرد نیا  اب  نومأم  ددرگزاب ، هنیدم  هب  ات  دیزرو  رارـصا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دروآ ، تفالخ  زکرم  ای  دادغب  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

، ور نیا  زا  دوب ، هتفشآرب  وا  ياه  ششوک  تیلاعف و  زا  مصتعم  دنارذگ . هنیدم  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  رتشیب  ترضح  نآ  درک و  تقفاوم 
یم هئطوت  هتسویپ ، نومأم ، رسپ  رفعج ، مصتعم و  دیدرگ ، قارع  دراو  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  یماگنه  دناوخارف و  دادغب  هب  ار  ترـضح  نآ 

تداهـش هب  هدـعقیذ ، هام  رخآ  رد  يرجه  لاـس 220  رد  ترـضح  نآ  هک  نیا  اـت  دندیـشیدنا ، یم  هلیح  راوگرزب  نآ  لـتق  يارب  دـندیچ و 
رفعجوبا شدـنزرف  تفر ، ناسارخ  هب  نومأم  تساوخرد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  یتقو  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  تاـیاور  رتشیب  زا  دیـسر .

روضح هب  ار  داوج  ماما  يرجه  لاس 204  رد  دادغب  هب  تشگزاب  زا  سپ  نومأم  تشاذگ و  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  مالسلا )) هیلع  ) داوج ماما  )
هدـمآ نارگید  دـیفم و  خیـش  تیاور  رد  هک  نانچ  نآ  ماما  ماگنه ، نآ  رد  دروآرد ، وا  جاودزا  هب  ار  لضفلا  ما  شرتخد  ات  دـناوخارف  دوخ 

نینچ هراب  نیا  رد  ماما » هدزاود  یگدـنز   » باتک رد  ینـسحلا ، فورعم  مشاه  فورعم ، عبتتم و  هدنـسیون  دوب . یگلاـس  هد  زاـغآ  رد  تسا ،
ماما يوس  زا  دنزرف  هداوناخ و  ندرب  هارمه  زا  تیاکح  هک  مرادن  تسد  رد  يزیچ  تایاور  زا  هکنیا  دوجو  اب  نم  هتبلا  : » دنک یم  رظن  راهظا 
هژیوب دشاب ، هدیدرگ  رفس  مزاع  ییاهنت  هب  هتشاذگ و  اج  زاجح  رد  ار  ناشیا  هک  مناد  یم  دیعب  دشاب  هتشاد  ناسارخ ، هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر

، ددـجم ترایز  دـیما  هک  دوب  یـسک  عادو  هکم ، رد  هبعک  اب  هنیدـم و  رد  ربماـیپ  ربق  اـب  شعادو  دوب و  نیبدـب  رفـس  نیا  هب  تبـسن  دوخ  هک 
كرد و ًالماک  عادو  فاوط  ماگنه  هب  ار  ردـپ  ینارگن  میب و  یلاسدرخ ، دوجو  اـب  مالـسلا ،) هیلع   ) داوج ترـضح  ناـشیا  دـنزرف  تشادـن .
زا سابع  ینب  نومأم و  نایم  هک  ییوگتفگ  زا  سپ  نومأم ، رتخد  اب  كدـنا  نس  نیا  رد  ار  ناشیا  جاودزا  نم  هکنانچمه  درک . یم  ساسحا 
رد ناشیا  هک  مهد  یم  حـیجرت  مناد . یم  دـیعب  تفای  ناـیرج  تبـسانم  نیمه  هب  رگید  يوس  زا  تاـضقلا  یـضاق  داوج و  ماـما  وس و  کـی 
اب ردـپ  تاـفو  زا  سپ  ترـضح  نآ  درکن . ادـج  ار  ناـشیا  يزیچ  مالـسلا ،) هیلع   ) اـضر ماـما  گرم  زج  دـندوب و  ردـپ  هارمه  زین  ناـسارخ 
هب دناوخارف و  دادغب  هب  ار  ناشیا  وا ، ياپ  ياج  ندش  مکحم  دادغب و  هب  نومأم  تشگزاب  زا  دـعب  دنتـشگزاب و  هنیدـم  هب  يردـپ  يهداوناخ 
هک دبای  ییاهر  ناشیا ، ردـپ  رورت  تمهت  زا  ات  دروآرد  يو  جاودزا  هب  ار  شرتخد  دومن و  یتسود  تدارا و  راهظا  تخاس و  کیدزن  دوخ 

جاودزا زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هک  دنا  هدرک  تیاور  نایوار  دننک ». جاودزا  دنناوتب  هک  دنشاب  ینس  رد  یماگنه ، نینچ  رد  ریزگان 
لابقتـسا اب  دیـسر  هفوک  يهزاورد  هب  هک  یماگنه  دیدرگ و  هنیدم  یهار  مدرم ، يهقردب  اب  لضفلا » ما   » شرـسمه قافتا  هب  نومأم ، رتخد  اب 

رد دنتفر . دجسم  هب  اجنآ  رد  دندش و  دراو  بیـسملاراد  هب  تسا  هدمآ  دیفم  خیـش  تیاور  رد  هک  نانچنآ  و  دیدرگ ، ور  هبور  مدرم  روشرپ 
وـضو هب  تخرد  نیا  ياـپ  دنتـساوخ و  بآ  يا  هزوک  ترـضح  دوب ، هتـسشنن  راـب  هب  زونه  هک  دوب  يردـس  تخرد  دجـسم ، نیا  يهطوحم 

ياهزامن سپـس  دـنتخادرپ و  اعد  هب  ینامز  كدـنا  زامن ، نایاپ  زا  سپ  دـندروآ و  ياـج  هب  ار  برغم  زاـمن  هتـساخرب ، سپـس  دـنتخادرپ و 
نیا هک  دـندید  مدرم  دنتـشگزاب ، ردـس  تخرد  يوس  هب  یتـقو  ماـگنه  نیا  رد  دـندروآ و  ياـج  هب  ار  نآ  تاـبیقعت  دـندناوخ و  یبحتـسم 

رد هتفگ و  عادو  ار  ماما  هاگ  نآ  دوب ، يا  هتسه  نودب  نیریش و  يهویم  دندروخ ، شا  هویم  زا  دندنام و  تفگـش  رد  هتـسشن ، راب  هب  تخرد 
اجنآ رد  دناوخارف ، دادـغب  هب  ار  ناشیا  لاس 225  زاغآ  رد  مصتعم  هک  یماگنه  ات  دـندش و  هنیدـم  یهار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامز ، ناـمه 
هارمه ماما ، هک  ار  یلاس  نایوار ، دـنتفای . تافو  لاس ، نامه  هدـعقلا  يذ  نایاپ  رد  هک  نیا  ات  دـندوب  دادـغب  رد  سپ  نیا  زا  دنتـشاد ; تماقا 
يایوگ دیفم  خیـش  تیاور  هک  دنچره  دنا . هدرکن  نیعم  ار  ناشجاودزا  لاس  خیرات  زین  دندش و  هنیدم  مزاع  دادـغب  زا  لضفلا  ما  شرـسمه 

رتـخد اـب  جاودزا  هب  قـفوم  یگلاـس ، هن  نس  رد  فورعم  هرظاـنم  نآ  رد  مثکا  نب  ییحی  رب  شا  يزوریپ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا 
هب نت  دیسر ، جاودزا  بسانم  نس  هب  هکنآ  زا  سپ  ماما  هک  تسا  نآ  رگاقلا  ۀیـصولا » تابثا   » باتک رد  يدوعـسم  ترابع  یلو  دش ، نومأم 

شرسمه قافتا  هب  تساوخ و  جح  هب  نتفر  يهزاجا  نومأم  زا  مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  هاگنآ  تسا : هدمآ  هعیـشلا » نایعا   » رد داد . راک  نیا 
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مـصتعم شردارب  اب  تفای و  تافو  سوطرط  رد  نومأم  هنیدـم ، هب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماـما  تمیزع  زا  سپ  درک . هنیدـم  دـصق  دادـغب ، زا 
تدم دروم  رد  تفگ  ناوت  یم  هنوگ  نیدب  دروآ . دادغب  هب  ار  ناشیا  دـناوخارف و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  مصتعم ، سپـس  دـش ، تعیب 
ناوتب عطق  روط  هب  هک  يدامتعا  لباق  شخب و  نانیمطا  بلطم  تایاور ، رد  ناشیا  تافو  جاودزا و  خیرات  دادغب و  هنیدم و  رد  ناشیا  تماقا 

درک و یط  نومأم  نامز  رد  ار  دوخ  یگدنز  يهرود  نیرتشیب  ناشیا  هکنیا  تسا  ملسم  هچنآ  درادن . دوجو  درک ، نآ  زا  یـصخش  تشادرب 
ماجنا يارب  تصرف  نیا  زا  هنیدم ، رد  هچ  دادغب و  رد  هچ  ماما ، تفرگ . یمن  تروص  وا  رب  یلرتنک  تشادـن و  رارق  انگنت  رد  هلـصاف  نیا  رد 

زا فلتخم  ياه  عوضوم  رد  ار  تیاور  اههد  نایوار ، هتـشاد و  رظن  قافتا  وا  تماما  دروم  رد  زین  نایعیـش  درک ; يرادرب  هرهب  دوخ  تلاـسر 
ار دوخ  نید  هک  دنک  یم  لماک  ار  دوخ  نامیا  تقیقح  هاگنآ  يا  هدنب  ره  هدومرف : مالسلا ) هیلع   ) همئألاداوج ترـضح  دنا . هدرک  لقن  يو 

لهچ اجنیا  رد  دهد . حیجرت  شنید  رب  ار  شتوهـش  سفن و  ياوه  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  كاله  و  دهد ، حـیجرت  شیوخ  ياه  توهـش  رب 
ناگتفیـش هب  تساوقت ، تلیـضف و  هار  يهئارا  قالخا و  زا  یـسرد  مادک  ره  هک  ترـضح ، نآ  ینارون  تاملک  نایم  زا  ار  هدیزگرب  ثیدح 

مراد . یم  میدقت  شرابرپ  بتکم 

ثیدح لهچ 

زیچ هس  هب  نمؤم  زاین 

زا ییوگدنپ  هب  و  ادخ ، بناج  زا  یقیفوت  هب  دراد  زاین  نمؤم  هحصنی :». نمم  لوبق  و  هسفن ، نم  ظعاو  و  هللا ، نم  قیفوت  یلإ  جاتحی  نمؤملأ  »
دنک . تحیصن  ار  وا  هک  یسک  زا  شریذپ  هب  و  شدوخ ، يوس 

نک راکشآ  نک ، راوتسا 

تسا . نآ  یهابت  ببس  دوش  رادیاپ  مکحم و  هکنآ  زا  لبق  يزیچ  راهظا  هل :». ةدسفم  مکحتسی  نأ  لبق  ءیشلا  راهظإ  »

ادخ لوسر  اب  نانز  تعیب  تیفیک 

کلذ یف  نهیدیأب  ءاسنلا  سمغت  اهجرخی و  مث  ءام  هیف  ءانإ  یف  هدی  سمغی  نأ  ءاسنلا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ۀعیابم  تناک  »
نینچ نیا  نانز  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تعیب  نهیلع :». ذـخأ  ام  یلع  هلوسرب  قیدـصتلا  هللااب و  نامیالا  رارقالاب و  ءانالا 

رد تسد  شلوسر ، ادخ و  هب  نامیا  رارقا و  اب  زین ]  ] نانز دروآ و  یم  نوریب  درب و  یم  ورف  یبآ  فرظ  رد  ار  شتـسد  ترـضح  نآ  هک  دوب 
دوب . مزال  اهنآ  رب  هچنآ  دهعت  دصق  هب  دندرک ، یم  ورف  بآ  فرظ  نآ 

یساپسان يهجیتن  تمعن ، عطق 

يوس زا  يرازگرکش  هک  ماگنه  نآ  ات  دوشن  هدیرب  ادخ  بناج  زا  تمعن  ینوزفا  دابعلا :». نم  رکـشلا  عطقنی  یتح  هللا  نم  دیزملا  عطقنی  «ال 
دوش . هدیرب  ناگدنب 

هبوت رد  ریخأت 

موقلا الإ  هللا  رکم  نمأی  الف   » هللا رکمل  نمأ  بنذلا  یلع  رارـصالا  ۀکله و  هللا  یلع  راذـتعالا  و  ةریح ، فیوستلا  لوط  رارتغإ و  ۀـبوتلا  ریخأت  »
و تسا ، ینادرگرـس  یعون  نداد  غورد  يهدـعو  و  تسا ، یبیرفدوخ  یعون  هبوت  نتخادـنا  ریخأت  هب  هیآ 99 :».») فارعا ، هروس  ) نورساخلا
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ناـمدرم زج  دنـشابن  هدوسآ  ادـخ  رکم  زا  . » تسادـخ رکم  زا  یگدوـسآ  هاـنگ  رب  يراـشف  اـپ  و  تسا ، يدوباـن  ادـخ  ربارب  رد  یـشارترذع 
راکنایز ».

شتسود هب  داوج  ماما  همان 

ةرخالا ناک و  ثیح  هعم  وهف  هنیدـب  ناد  هبحاص و  يوه  هاوه  ناک  نم  نکل  نوفرتغم و  اهیف  انإف  ایندـلا  هذـه  امأ  هئاـیلوأ : ضعب  یلإ  بتک  »
وا يهتساوخ  هک  ره  یلو  مینارگید ، نامرف  ریز  ام  ایند  نیا  رد  اما  تشون : شناتسود  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  رارقلا :». راد  یه 

تسا . نادواج  يارس  رگید  يایند  تسوا و  اب  دشاب  هک  اج  ره  دشاب ، وا  نید  هب  نیدتم  شماما و  يهتساوخ 

نداد شوگ  تیلوئسم 

هک ره  سیلبإ :». دبع  دقف  سیلبإ  ناسل  نع  قطنی  قطانلا  ناک  نإ  هللا و  دبع  دقف  هللا  نع  قطانلا  ناک  نإف  هدبع ، دـقف  قطان  یلإ  یغـصأ  نم  »
زا هدنیوگ  رگا  هدیتسرپ و  ار  ادخ  عقاو  رد  دشاب  ادخ  بناج  زا  هدنیوگ  رگا  سپ  هدیتسرپ ، ار  وا  هک  یتسار  هب  دـهد  يا  هدـنیوگ  هب  شوگ 

تسا . هدیتسرپ  ار  سیلبا  هک  یتسار  هب  دیوگ ، نخس  سیلبا  نابز 

نتفریذپ مکح  رد  ندیدنسپ ،

ار نآ  دـشاب و  رـضاح  يراک  رد  هک  یـسک  هدهـش :». نمک  ناک  هیـضرف  رمأ  نع  باغ  نم  و  هنع ، باغ  نمک  ناک  ههرکف  اًرمأ  دهـش  نم  »
دوخ هک  تسا  یسک  دننام  دهد ، تیاضر  نادب  یلو  دشابن ، رـضاح  يراک  رد  هک  ره  و  هدوب ، بیاغ  هک  تسا  یـسک  دننام  دراد ، شوخان 

تسا . هدوب  نآ  رد 

داوج ماما  هتشون 

ۀبسح رجأ و  یف  اهنم  ذخأ  ام  ذخأی  ۀطبغ و  رورس و  یف  اهنم  عتم  امب  عتمی  ۀعدوتسملا  هیراوع  ۀئینهلا و  هللا  بهاوم  نم  انلاومأ  انسفنأ و  نإ  »
ییاراد ناج و  تشون : دوخ  طخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) همئألاداوج ترـضح  کلذ :». نم  هللااب  ذوعن  هرجأ و  طـبح  هربص  یلع  هعزج  بلغ  نمف 

ار هچنآ  ره  تسا و  يداش  یـشوخ و  يهیام  دـشخبب ، ام  هب  هک  ار  هچنآ  ره  تسوا ، هدرپس  هیراع و  تسادـخ و  ياراوگ  ياهـششخب  زا  اـم 
میرب . یم  هانپ  ادخ  هب  تفص ]  ] نیا زا  هدش و  عیاض  شرجا  دوش  بلاغ  شربص  رب  شعزج  هک  ره  سپ  تسا . یقاب  شباوث  رجا و  دریگب ،

ادخ نانمشد  اب  ینمشد  ادخ و  ناتسود  اب  یتسود 

اًودع و یل  تیداع  له  نکل  و  یب ، كززعیف  یلإ  کئاطقنإ  امأ  و  ۀـحارلا ، کلجعتف  ایندـلا  یف  كدـهز  امأ  ءایبنالا : ضعب  یلإ  هللا  یحوأ  »
تزع هیام  نم ، هب  وت  ندرک  ور  اما  تسا و  یگدوسآ  رد  باتـش  ایند  رد  وت  دهز  اما  درک : یحو  ایبنا  زا  یکی  هب  دـنوادخ  اًیلو :». یل  تیلاو 

يدرک ؟ یتسود  نم  تسود  اب  و  ینمشد ، نم  نمشد  اب  ایآ  یلو  تسوت ،

عماج يا  هظعوم 

شلاب ار  ربص  نوکت :». فیک  رظناـف  هللا  نیع  نم  ولخت  نل  کـنأ  ملعا  يوهلا و  فلاـخ  تاوهـشلا و  ضفرا  رقفلا و  قنتعأ  ربصلا و  دـسوت  »
رگنب سپ  یتسین ، ناهنپ  ادـخ  دـید  زا  هک  نادـب  نک و  تفلاخم  سفن  ياوه  اب  و  نک ، كرت  ار  تاوهـش  و  ریگ ، شوغآ  رد  ار  رقف  و  نک ،
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يا . هنوگچ  هک 

یهقف لاؤس  کی  هب  خساپ 

یف لوقت  ام  رفعج  ابأ  ای  لاقف  اهیف . هعطقت  ًۀـلأسم  مالـسلا ) امهیلع   ) اضرلا نب  دـمحم  رفعج  یبأ  یلع  حرطإ  مثکأ : نب  ییحیل  نومأملا  لاـق  »
نأ اهنم  نمؤی  ذإ ال  هریغ ، ۀـفطن  هتفطن و  نم  اهئربتـسی  یتح  اهعدـی  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف اهجوزتی ؟ نأ  لـحیأ  اـًنز  یلع  ًةأرما  حـکن  لـجر 

لکأف اهیرتشا  مث  اًمارح  اهنم  لجر  لکأ  ۀلخن  لثم  اهلثم  امنإف  دارأ ، نإ  اهب  جوزتی  مث  هعم . تثدحأ  امک  اًثدح  هریغ  عم  تثدـحأ  دـق  نوکت 
دنا و ـ مب نآ  رد  هک  نک  ناونع  یقت ) دمحم  ماما   ) رفعج یبا  يارب  يا  هلأ  ـ ـسم تفگ : مثکا  نب  ییحی  هب  نومأم  ییحی :». عطقناف  ًالالح  اهنم 

ماما دریگ ؟ ینز  هب  ار  وا  هک  تساور  ایآ  هدرک ، انز  ینز  اب  هک  يدرم  هرابرد  ییوگ  هچ  رفعجابا ! يا  تفگ : ییحی  هاگنآ  دناوتن ! یخـسا  پـ
هدرک شزیمآ  مه  يرگید  اب  هک  تسین  دیعب  اریز  ددرگ ، كاپ  يرگید  هفطن  يو و  هفطن  زا  ات  دهناو  ار  وا  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  )
سپـس هدروخ ، نآ  زا  مارح  هب  يدرم  هک  تسا  ییامرخ  تخرد  لثم  وا  لثم  هک  اریز  دریگ ، ینز  هب  ار  وا  تساوخ  رگا  نآ ، زا  سپ  دـشاب .

دش ! هدنامرد  ییحی  تسا . هدروخ  نآ  زا  لالح  هب  هدیرخ و  ار  نآ 

بیرغ ناملاع 

دنبیرغ ! نالهاج ، يدایز  ببس  هب  ناملاع ، لاهجلا :». ةرثکل  ءابرغ  ءاملعلأ  »

یهقف يامعم  کی  باوج  رد 

مث رهظلا  هل  تلح  مث  راهنلا ، فصن  هیلع  تمرح  راهنلا و  عاـفترا  هل  تلح  ةادـغلاب و  ةأرما  هیلع  تمرح  لـجر  یف  لوقت  اـم  دـمحم  اـبأ  اـی  »
هل تلح  مث  راـهنلا ، عاـفترا  هیلع  تمرح  مث  رجفلا ، هل  تلح  مث  لـیللا  فـصن  هیلع  تمرح  مث  برغملا ، هل  تلح  مث  رـصعلا ، هـیلع  تـمرح 

رظن لجر  اذـه  مالـسلا :) هیلع  ) لاقف اذـه ؟ انل  نیب  هللا  كزعأ  رفعج  ابأ  ای  نومأملا : لاقف  اًسرخ ! اًسلب  ءاـهقفلا  ییحی و  یقبف  راـهنلا ؟ فصن 
تلحف راهظلا  رفکف  هیلع . تمرحف  اهنم  رهاظف  هل ، تلحف  اهجوزت  مث  هیلع ، تمرحف  اهقتعأ  مث  هل . تلحف  اهیرتشإ  هل ، لحت  ۀـکولمم ال  یلإ 

حاکنلاب هل  تلحف  مالـسالا  یلإ  عجر  باتف و  هیلع ، تمرحف  مالـسالا  نع  دـتراف  هل ، تلحف  اهعجر  مث  هیلع ، تمرحف  ًۀـقیلطت  اـهقلط  مث  هل ،
ماـما لوـالا . حاـکنلا  یلع  ملـسأ  ثیح  عیبرلا  نب  صاـعلا  یبأ  عـم  بنیز  حاـکن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  رقأ  اـمک  لوـالا ،

رب دمآرب  هک  زور  دوب و  مارح  يو  رب  ینز  دادماب  هک  يدرم  هرابرد  ییوگ  هچ  دمحم ! ابا  يا  دومرف : مثکا  نب  ییحی  هب  مالـسلا ) هیلع  ) داوج
رب بش  همین  دیدرگ و  لالح  شبرغم  دش و  مارح  وا  رب  رـصع  تقو  دیدرگ و  لالح  شرهظ  ماگنه  دش و  مارح  شزور  همین  دش ، لالح  وا 

ربارب رد  اهقف  رگید  ییحی و  دیدرگ . لالح  وا  رب  زور  همین  دش و  مارح  وا  رب  دمآرب  هک  زور  دش و  لالح  يو  رب  مد  هدـیپس  دـش و  مارح  وا 
هیلع ) ماما نک . نایب  ام  يارب  ار  هلأسم  نیا  درادـب . تزیزع  يادـخ  رفعجاـبا ! اـی  تفگ : نومأـم  دـندنام ! زاـب  مـالک  زا  هدـیدرگ و  ناریح  وا 

وا رب  هدرک و  شدازآ  سپـس  هدـش ، لـالح  يو  رب  هدـیرخ و  ار  وا  هدرک و  هاـگن  يرگید  كزینک  هب  هک  تسا  يدرم  نیا  دوـمرف : مالـسلا )
سپـس هدش و  لالح  هداد و  راهظ  هرافک  هدش و  مارح  وا  رب  هدرک و  شراهظ  هدـش و  لالح  وا  رب  هتفرگ و  ینز  هب  ار  وا  سپـس  هدـش  مارح 

زاب هدش و  مارح  وا  رب  نز  هتـشگرب و  مالـسا  زا  درم  نآ  سپ  هدش ، لالح  هدرک و  عوجر  وا  هب  سپـس  هدش ، مارح  هداد و  شقالط  راب  کی 
یبا هب  ار  بنیز  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هکنانچ  هدش ، لالح  وا  رب  قباس  حاکن  نامه  هب  هتـشگرب و  مالـسا  هب  هدرک و  هبوت 

دومن . میلست  لوا  حاکن  نامه  هب  دش ، ناملسم  هک  عیبر  نب  صاعلا 

جح یهقف  لاؤس  کی  هب  داوج  ماما  طوسبم  خساپ 
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لتق مرحم  یف  لوقت  ام  هللا  کحلصأ  رفعج  ابأ  ای  ییحی : لاقف  ههقف ؟ فیک  رظنتل  هقفلا  یف  ۀلأسم  نع  رفعج  ابأ  لس  ییحی  ای  نومأملا : لاق  »
، اًدیعم وأ  اًئدبم  اًریبک ، وأ  اًریغـص  اًرح  وأ  اًدبع  ًأطخ ، وأ  اًدمع  ًالهاج ، وأ  اًملاع  مرح ، وأ  ٍلح  یف  هلتق  مالـسلا :) هیلع  ) رفعج وبأ  لاقف  اًدیص ؟
: لاق ةرمعلل ؟ وأ  جحلل  اًمرحم  اًنایع ، راهنلاب و  وأ  اهراکوأ  یف  وأ  لیللاب  اًمدان  وأ  اًرصم  هرابک . وأ  ریطلا  راغـص  نم  هریغ ؟ وأ  ریطلا  تاوذ  نم 

لاقف (. ... مالـسلا هیلع  ) رفعج یبأ  باوج  نم  اًبجع  سانلا  ریحت  هعاـطقنإ و  سلجملا  لـهأ  نم  دـحأ  یلع  فخی  مل  اًـعاطقنإ  ییحی  عطقناـف 
اذإ مرحملا  نإ  مالسلا :) هیلع  ) لاقف دیصلا ؟ لتق  یف  فانصالا  هذه  نم  فنـص  لک  یلع  بجی  ام  انفرعت  نأ  تیأر  نإ  رفعج  ابأ  ای  نومأملا :

تسیلف مطف  دق  لمح  هیلعف  لحلا  یف  اًخرف  لتق  نإ  و  اًفعاضم . ءازجلا  هیلعف  اهرابک  نم  ریطلا  تاوذ  نم  دیـصلا  ناک  لحلا و  یف  اًدیـص  لتق 
ةرقب و شحولا  رامح  یف  هیلعف  شحولا  نم  ناک  نإ  و  خرفلا . ۀـمیق  لمحلا و  هیلعف  مرحلا  یف  هلتق  اذإ  و  مرحلا . یف  سیل  ـه  نـال ۀـمیقلا  هیلع 

مل نإف  ةرقب ، هیلعف  ًةرقب  ناک  نإ  و  اًموی . رـشع  ۀینامث  مصیلف  ردـقی  مل  نإف  اًنیکـسم . نیتس  ماعطإف  ردـقی  مل  نإف  ۀـندب . هیلعف  ًۀـماعن  ناک  نإ 
دجی مل  نإف  نیکاسم ، ةرشع  معطیلف  ردقی  مل  نإف  ةاش ، هیلعف  اًیبض  ناک  نإ  و  مایأ . ۀعست  مصیلف  ردقی  مل  نإف  اًنیکسم ، نیثالث  معطیلف  ردقی 
رحنی ثیح  یًنمب  ٍجح  یف  ناک  نإ  هرحنی  نأ  اًبجاو  اًقح  ۀبعکلا » غلاب  اًیدـه   » اًفعاضم ءازجلا  هیلعف  مرحلا  یف  هباصأ  نإ  و  مایأ . ۀـثالث  مصیلف 
اًبلعث وأ  اًبنرأ  باصأ  اذإ  کلذـک  و  اًفعاضم ، نوکی  یتح  هنمث  لثمب  قدـصتی  ۀـبعکلا و  ءانف  یف  ۀـکمب  هرحنی  ةرمع  یف  ناک  نإ  و  ساـنلا .

یف و  مرحلا . مامحل  اًفلع  هب  يرتشی  مهرد  و  هب . قدصتی  مهرد  هیلعف  مرحلا  مامح  نم  اًمامح  لتق  نإ  و  ةاش . نمث  لثمب  قدصتی  ةاش و  هیلعف 
ۀلاهجب ءادفلا  هیف  هیلع  نإف  دیصلا . الإ  هیلع  ءیش  الف  إطخ  وأ  ۀلاهجب  مرحملا  هب  یتأ  ام  لک  مهرد و  عبر  ۀضیبلا  یف  و  مهرد . فصن  خرفلا 

سیل يذلا  ریغـصلا  هب  یتأ  ام  لک  و  هبحاص . مزلی  ام  لثم  هبحاص  یلع  هترافکف  دـبعلا  هب  یتأ  ام  لک  و  دـمعب . مأ  ناک  إطخب  ملعب ، مأ  ناک 
همزلی هیلع  رصملا  و  ءادفلا . هیف  هیلعف  دیصلا  لتق  مرحم و  وه  دیصلا و  یلع  لد  نإ  و  هنم . هللا  مقتنی  نمم  وهف  داع  نإف  هیلع . ءیـش  الف  ـغ  لابب

دیـصتی نأ  الإ  هیلع  ءیـش  الف  ًأطخ  اهراکوأ  ًالیل  هباصأ  نإ  و  ةرخالا . یف  ءادفلا  دعب  هیلع  ءیـش  مدانلا ال  و  ةرخالا . یف  ۀبوقعلا  ءادفلا  دـعب 
يا هلأسم  یقت ) دمحم  ماما   ) رفعجوبا زا  تفگ : مثکا  نب  ییحی  هب  نومأم  ۀکمب . ءادفلا  رحنی  جحلل  مرحملا  و  ءادفلا ، هیف  هیلعف  راهن  وأ  لیلب 

هک یمرحم  هرابرد  ییوگ  یم  هچ  دنک ، هار  هب  ور  ار  تراک  ادـخ  رفعج ! ابا  يا  تفگ : ییحی  تسا . هنوگچ  هقف  رد  يرگنب  ات  سرپب  یهقف 
هب ای  هدوب  دمع  هب  لهاج ؟ ای  هدوب  ملاع  مرح ؟ رد  ای  هتـشک  لح  رد  ار  دیـص  نآ  تفگ : مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  تسا ؟ هتـشک  ار  يراکش 

هدنرپ نآ ؟ ریغ  ای  هدوب  هدنرپ  دیص  نآ  وا ؟ هرابود  دیص  ای  هدوب  وا  دیص  نیتسخن  ریبک ؟ ای  هدوب  ریغـص  دازآ ؟ ای  هدوب  هدنب  مرحم  نآ  اطخ ؟
زور و رد  ای  هدوب  هنایشآ  زا  هدوب و  بش  رد  دیـص  نیا  بئات ؟ ای  تسا  رـصم  دراد و  هدنرپ  دیـص  دصق  زاب  مرحم  گرزب ؟ ای  هدوب  کچوک 

هدیشوپ سلجم  لها  زا  يدحا  رب  شا  یگدناماو  هک  دناماو  يروط  مثکا  نب  ییحی  دیوگ : يوار  هرمع ؟ ای  هدوب  جح  يارب  مرحم  اراکشآ ؟
! رفعجابا يا  تفگ : نومأم  دندش ، هدنکارپ  مدرم  هکنآ  زا  دعب  دندنام . تفگـش  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  باوج  زا  مدرم  همه  دـنامن و 

خساپ رد  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  ناسانشب ! ام  هب  تسا  بجاو  دیص ، لتق  رد  فانصا  نیا  زا  فنص  ره  رب  هک  ار  هچنآ  ینادب ، حالـص  رگا 
هرافک دـشاب  مرح  رد  رگا  و  دـشاب . وا  رب  هراـفک  دنفـسوگ  کـی  دـشکب ، لـح  رد  ار  گرزب  ياـه  هدـنرپ  زا  يدیـص  مرحم ، نوچ  دومرف :

رگا و  تسا . هدوبن  مرح  رد  نوچ  تسین  وا  رب  اهب  تسوا و  رب  يا  هتفرگ  ریـش  زا  يهرب  دشکب  لح  رد  ار  يا  هجوج  رگا  و  تسا . نادـنچود 
رگا و  دیاب . يواگ  یـشحو  رخروگ  رد  دشاب ، یـشحو  ناویح  دیـص  نآ  رگا  و  تسوا . هدـهع  هب  ود  ره  هجوج  ياهب  هرب و  دـشاب  مرح  رد 

، راکـش رگا  و  درادب . هزور  زور  هدجه  دناوتن  مه  ار  نآ  رگا  و  دنک . ماعطا  ار  نیکـسم  تصـش  دناوتن  رگا  و  دیاب . رتش  کی  تسا  غرمرتش 
کی دشاب  وهآ  رگا  و  دریگب . هزور  زور  هن  دناوتن  مه  ار  نآ  رگا  و  دهدب . ماعط  ار  نیکسم  یس  دناوتن  رگا  و  تسا . يواگ  وا  رب  دشاب  واگ 
هرافک هدرک  شراکـش  مرح  رد  رگا  و  درادب . هزور  ار  زور  هس  دناوتن  رگا  و  دهد . ماعط  ار  نیکـسم  هد  دـناوتن  رگا  و  تسوا ، رب  دنفـسوگ 

دـشکب ینم  رد  ار  هرافک  دشاب ، جـح  مارحا  رد  رگا  هک  تسا  بجاو  قح  دـنک و  ینابرق  دـناسر و  هبعک  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  نادـنچود 
نادنچ ود  ات  دهدب  هقدص  مه  شیاهب  يهزادـنا  هب  و  دـشکب . هبعک  هانپ  رد  هکم و  رد  دـشاب  هرمع  رد  رگا  و  تسا . مدرم  هاگنابرق  هک  اجنآ 

یکی رگا  و  دهدب . هقدص  دیاب  مه  شیاهب  يهزادنا  هب  تسوا و  رب  دنفـسوگ  کی  دنک  دیـص  یهابور  ای  یـشوگرخ  رگا  نینچمه  و  دشاب .
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و مهرد . مین  دشاب  هجوج  رگا  و  مرح . نارتوبک  يارب  درخب  هناد  مه  يرگید  مهرد  دـهد و  هقدـص  مهرد  کی  دـشکب  ار  مرح  نارتوبک  زا 
هرافک هک  دیـص  نامه  زج  درادن ، هرافک  دوش  بکترم  اطخ  ای  ینادان و  هار  زا  مرحم  هک  یفالخ  ره  و  مهرد . مراهچ  کی  دـشاب  مخت  رگا 

دنک غلابان  كدوک  یفالخ  ره  و  تسوا . يالوم  رب  شا  هرافک  مامت  دنک  هدنب  یفالخ  ره  و  دمع . ای  دشاب  اطخ  ملاع ، ای  دـشاب  لهاج  دراد ،
وا دهدب و  ناشن  يرگید  هب  ار  راکش  مرحم  رگا  درادن . ] هرافک  و   ] دشک ماقتنا  وا  زا  ادخ  دشاب  وا  دیص  مود  راب  رگا  و  تسین . وا  رب  يزیچ 
زا سپ  تسا  نامیـشپ  رگا  و  دراد . مه  ترخآ  باذـع  هرافک ، زا  سپ  هدرکن  هبوت  دراد و  رارـصا  هکنآ  و  تسوا . رب  هراـفک  دـشکب  ار  نآ 

ًادمع رگا  و  دشاب . هتـشاد  راکـش  دصق  رگم  تسین ، وا  رب  يزیچ  هدرک  راکـش  اطخ  هب  هنایـشآ  زا  هنابـش  رگا  درادن . ترخآ  باذع  هرافک ،
دنک . ینابرق  هکم  رد  ار  هرافک  دیاب  تسا  جح  هب  مرحم  هکنآ  و  تسوا . رب  هرافک  زور ، ای  دشاب  بش  رد  دنک ، راکش 

یلع شناد  همشچرس 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  ۀملک :». فلأ  حتفی  ۀملک  لک  ۀملک ، فلأ  مالسلا ) هیلع  ) اًیلع ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ملع  »
دش . یم  بعشنم  هملک  رازه  يا  هملک  ره  زا  هک  تخومآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار ] مولع  زا   ] هملک رازه  ملسو ،)

همطاف هب  مرکا  ربمایپ  شرافس 

و ال اًرعـش ، یلع  یخرتال  و  اًهجو ، یلع  یـشمخت  الف  تما  ـ نأ اذإ  مالـسلا :) اهیلع   ) ۀمطافل لاق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نإ  »
هروس « ) فورعم یف  کنیـصعی  و ال   » هباـتک یف  لـجوزع  هللا  لاـق  يذـلا  فورعملا  اذـه  لاـق : مث  ًۀـحئان ، یلع  یمیقت  ـال  لـیولاب و  يداـنت 

تروص نم  رطاخ  هب  متفر  ایند  زا  نم  هک  یتقو  تفگ : مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هیآ 12 ) هنحتمم ،
رد لجوزع  دنوادخ  هک  تسا  یفورعم  نامه  نیا  دومرف : سپـس  ناوخن ، هحون  نم  رب  نکن و  الیواو  و  يامنم ، ناشیرپ  ار  وم  و  شارخن ، ار 

دننکن ». ینامرفان  یفورعم  رد  ار  وت  و  : » هدومرف شباتک 

رظتنم يدهم 

نامه وا  تسام  زا  مئاق  انامه  يدـلو :». نم  ثلاثلا  وه  و  هروهظ ، یف  عاـطی  هتبیغ و  یف  رظتنی  نأ  بجی  يذـلا  يدـهملا  وه  اـنم  مئاـقلا  نإ  »
تسا . نم  دالوا  زا  رفن  نیموس  وا  دننک و  شتعاطا  شروهظ  تقو  رد  دنشاب و  شرظتنم  شتبیغ  نامز  رد  تسا  بجاو  هک  تسا  يا  يدهم 

ناتسود اب  رادید 

هچرگا تسا ، لقع  يروراب  شرتسگ و  ببـس  ناردارب  ترایز  تاقالم و  ًالیلق :». اًرزن  ناک  نإ  لقعلل و  حـیقلت  ةرـشن و  ناوخـالا  تاـقالم  »
دشاب . كدنا  مک و 

سفن ياوه 

دروآرب . ار  شنمشد  يوزرآ  درب ، ار  شیوخ  سفن  ياوه  نامرف  هک  یسک  هانم :». هودع  یطعأ  هاوه  عاطأ  نم  »

توهش بکرم 

دنام . دهاوخن  ناما  رد  شزغل  زا  تسا ، راوس  تاوهش  بکرم  رب  هک  یسک  ةرثع :». هل  لاقتست  تاوهشلا ال  بکار  »
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ادخ هب  نیکسمتم 

، ادخ هک  یـسک  دوش  یم  عیاض  هنوگچ  هیلإ :». هللا  هلکو  هللا  ریغ  یلإ  عطقنا  نم  هبلاط و  هللاأ  نم  اوجنی  فیک  و  هلفاک ، هللاأ  نم  عیـضی  فیک  »
يرگید هب  دنک و  هطبار  عطق  ادخ  زا  هک  یـسک  تسوا ؟ هدنیوج  ادخ  هک  یـسک  دـنک  یم  رارف  هنوگچ  و  تسوا ؟ تسرپرـس  راد و  هدـهع 

دیامن . راذگاو  صخش  نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، لکوت 

ماجنا زاغآ و  تخانش 

ددرگ . هدنامرد  جورخ  لحم  نتفای  زا  دسانشن ، ار  دورو  لحم  هک  یسک  رداصملا :». هتیعأ  دراوملا  فرعی  مل  نم  »

راوتسا شالت  هجیتن 

ینامورف . جنر  رد  هنرگو  یبای ، تسد  دوصقم  هب  ات  شوکب  تخس  دکت :». وأ  بصت  دئتإ  »

تمعن ساپس 

ددرگن . هدیزرمآ  هک  تسا  یهانگ  دننام  دوشن ، يرازگرکش  نآ  يارب  هک  یتمعن  رفغت :». ۀئیسک ال  رکشت  ۀمعن ال  »

مدرم اب  شزاس 

دروآ . یم  يور  وا  هب  یتحاران  دنک ، اهر  ار  مدرم  اب  ارادم  شزاس و  هک  یسک  هورکملا :». هبراق  ةرادملا  رجه  نم  »

یهاگآ نودب  راک  هجیتن 

شحالـصا زا  شیب  شداسفا  دـهد ، ماجنا  شناد  ملع و  نودـب  ار  يراک  هک  یـسک  حلـصی :». امم  رثکأ  دـسفی  ام  ملع  ریغ  یلع  لـمع  نم  »
دوب . دهاوخ 

یمتح ياضق 

دیآ . گنت  یمدآ  رب  هصرع  دیآ ، دورف  یهلا  ياضق  نوچ  ءاضفلا :». قاض  ءاضقلا  لزن  اذإ  »

نامز يرگاشفا 

دراد . یمرب  هتفهن  ياهراک  يور  زا  هدرپ  نامز ، تشذگ  راگزور و  ۀنماکلا :». رارسالا  نع  رمالا  کل  کتهت  مایالأ  »

ییاپدوخ تقد و 

تسا . سرت  هزادنا  هب  ندییاپ  ار  دوخ  فوخلا :». ردق  یلع  ظفحتلأ  »

شابم نینچ 

شابم . وا  نمشد  نطاب  رد  ادخ و  تسود  رهاظ  رد  ـر :». سلا یف  هل  اًودع  ۀینالعلا ، یف  اًیلو هللا  نکت  «ال 
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كرحم لماع  راهچ 

، تمالـس دراد : یم  او  راک  هب  ار  صخـش  هک  تسا  زیچ  راهچ  قیفوتلا :». ملعلا و  ینغلا و  ۀحـصلأ و  لمعلا : یلع  ءرملا  نیعت  لاـصخ  عبرأ  »
قیفوت . شناد و  يزاین ، یب 

تسا لمع  مکح  رد  هک  یتیاضر 

هک یسک  تسا و  ملظ  رب  هدننک  کمک  هک  یـسک  تسا و  ملظ  هب  هاگآ  هک  یـسک  ءاکرـش :». هب ، یـضارلا  هیلع و  نیعملا  ملظلاب و  ملاعلأ  »
دنا . کیرش  هس  ره  تسا ، ملظ  هب  یضار 

زیخ گرم  ناهانگ 

زا تسا  رتشیب  ناـهانگ ، ببـس  هب  یمدآ  گرم  رمعلاـب :». هتاـیح  نم  رثکأ  ربلاـب  هتاـیح  لـجالاب و  هتوم  نم  رثکأ  بونذـلاب  ناـسنالا  توم  »
یعیبط . رمع  يهطساو  هب  شتایح  زا  تسا  رتشیب  يراکوکین ، ببس  هب  شتایح  يهمادا  یگدنز و  و  لجا ، يهطساو  هب  شگرم 

تبحم بلج  لماوع 

يهلیـسو هب  هک  تسا  زیچ  هس  میلـس :». بلق  یلع  ءاوطنالا  ةدـشلا و  یف  ةاساوملاو  ةرـشاعملا  فاصنالأ و  ةدوملا : اهب  بلجت  لاصخ  ثالث  »
كاپ . بلق  اب  رمع  ندومن  يرپس  و  یتخس ، تقو  رد  يرایمه  ترشاعم و  و  فاصنا ، ددرگ : لصاح  یتسود  نآ 

یقرت نابدرن  ادخ ، هب  دامتعا 

تسا . يا  هبترم  دنلب  رما  ره  نابدرن  اهبنارگ و  زیچ  ره  ياهب  دنوادخ  هب  دامتعا  لاع :». لک  یلإ  ملس  لاغ و  لکل  نمث  هللااب  ۀقثلأ  »

كاپ ياهلد  اب  برقت ، تعرس 

تمحز هب  زا  رتاسر  ندومن ، گنهآ  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  اهلد  اب  لامعالاب :». حراوجلا  باعتإ  نم  غلبأ  بولقلاب  یلاعت  هللا  یلإ  دـصقلأ  »
تسا . لامعا  اب  اضعا  نتخادنا 

رورش مدآ  زا  زیهرپ 

، زیهر ـ پب سنجد  رورـش و بـ مدآ  تقافر بـا  یهار و  ـ مه زا  هرثأ :». حبقیو  هرظنم  نسحی  لولـسملا  فیـسلاک  هنإف  ریرـشلا  ۀـبحاصم  كایإ و  »
تسا . تشز  شرثا  ـو و  کین شر  ـ هاظ تسا کـه  هنهر  ریشمش بـ ـد  ننام وا  هک  اریز 

تسا یمدآ  نمشد  ریخ ، عنام 

اب هک  اقح  هتشاد ، هدیشوپ  وت  زا  ار  یقرت  تیاده و  شـسفن  ياوه  رطاخ  هب  هک  یـسک  هاوهت :». امل  اًعابتإ  دشرلا  کنع  رتس  نم  كاداع  دق  »
تسا . هدیزرو  ینمشد  وت 

یمدآ تیاضر  ادخ و  ناوضر  بابسا 

(ع) داوج ماما  يامیس  هریس و  زا  www.Ghaemiyeh.comيوترپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 18زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀـلجعلا و كرت  مدـنی : مل  هیف  نک  نم  ثالث  ۀـقدصلا و  ةرثک  و  بناـجلا ، نیلو  رافغتـسالا ، ةرثک  یلاـعت : هللا  ناوضر  دـبعلاب  نغلبی  ثـالث  »
وخ مرن  2 ـ  رافغتسا ، يدایز  1 ـ  دناسر : یم  هدنب  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  ناوضر  هک  تسا  زیچ  هس  مزعلا :». دـنع  هللا  یلع  لکوتلا  ةروشملا و 

تروشم 2 ـ  هـلجع ، ندوـمن  كرت  1 ـ  دوـشن : نامیـشپ  دـنک ، تاـعارم  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هـس  و  هقدـص . يداـیز  و  3 ـ  ندوب ،
ندومن . ادخ  رب  لکوت  میمصت ، ماگنه  هب  و  3 ـ  ندرک ،

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 

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)
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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 
«. 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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