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مالسلااهیلع ارهز  ترضح  8ناراگتساوخ 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  9يراگتساوخ 

9هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  يراگتساوخ  10یگنوگچ 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  11هیرهم 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما 11ییاراد 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  13هیرهم 

دجسم رد  دقع  هبطخ  13ندناوخ 

داماد سورع و  قح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ 15ياعد 

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  15هیزهج 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هیرهم  اب  هیزهج  15دیرخ 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هیزهج  17تروص 

( مالسلا هیلع   ) ننیمؤملاریما 19هناخ 

19هراشا

یگدنز يارب  هناخ  يزاس  19هدامآ 

یسورع 19مسارم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نانز  19تطاسو 

یسورع تامدقم  يزاس  21هدامآ 
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سورع نهاریپ  21ندیشخب 

یسورع 23همیلو 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  هدننک  تعیاشم  23ناوراک 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ياه  25هیصوت 

فافز بش  رد  25تدابع 

جاودزا نیا  25هرمث 

27عبانم

زکرم 28هرابرد 
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مالسلا امهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  نینموملاریما و  جاودزا 

باتک تاصخشم 

مالسلا امهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  نینموملاریما و  جاودزا  باتک : مان 

يدابآ تلود  يردیح  مثیم  هدنسیون :

11ص تاحفص : دادعت 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یلاتیجید : رشان 

هلاقم عون :

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  مالسلا - ) هیلع  ) نینموملاریما جاودزا -  عوضوم :

1 ص :

همدقم

ناماما هلسلس  اریز  تسا ، هعیش  خیرات  تاقافتا  نیرت  مهم  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ترـضح  جاودزا 
جاودزا هب  ار  همطاف  ترـضح  یهلا ، یحو  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ثیداحا ، اب  قباـطم  .دنتـسه  جاودزا  نیا  هرمث  هعیش 

.دروآ رد  مالسلا  هیلع  یلع 

خیرات ناونع  هب  هجحلا  يذ  مکی  زور  نیب ، نیا  زا  ناریا  یمـسر  میوقت  رد  هک  دراد  دوجو  رظن  نیدـنچ  جاودزا  نیا  خـیرات  دروم  رد 
.تسا هدش  نییعت  جاودزا  نیا 

جاودزا خیرات 

.تسین ناراگن  هریس  ناخروم و  نایم  ینادنچ  قافتا  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  خیرات  هابرد 
هب اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترـضح  نتفر  یـسورع و  نامز  رگنایب  هاگ  دشاب و  یم  ندناوخ  هغیـص  نامز  رگ  نایب  هاگ  هک  ییاه  خیرات 

: زا دنا  ترابع  اه  خیرات  نیا  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هناخ 

(1) .تسا هدوب  ترضح  جاودزا  هام ، نامه  مشش  هبنش  هس  زور  و  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف دقع  هجح  يذ  لوا  زور  . 1

(2) .تسا هدوب  ردب  گنج  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تشگزاب  زا  سپ  لاوش  هام  رد  . 2

مود لاس  هّجح  يذ  رد  اهنآ  جاودزا  و  ناضمر ، هام  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف یلع و  دقع  مالسلا :) هیلع   ) قداص ماما  تیاور  ربانب  . 3
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(3) .تسا هدوب  يرجه 

(4) ...تسا هدوب  ترجه  موس  لاس  مرحم  هام  مکی  تسیب و  هبنش ، جنپ  بش  رد  همطاف  فافز  . 4

(5) .تسا هدوب  هجح  يذ  هام  رد  جاودزا  رفص و  هام  رخاوا  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  دقع  هک : دنا  هدیقع  نیا  رب  یخرب  . 5

(6) .تسا هتفریذپ  تروص  جاودزا  هام  نامه  رد  هدوب و  لوألا  عیبر  هام  رد  دقع  هک  دنا  هتفگ  زین  يا  هدع  . 6

هیلع هللا  یلص   ) ربمغیپ دورو  زا  سپ  هام  جنپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف جاودزا  هک  تسا  هدرک  تیاور  دعس  نبا  . 7
(7) .داتسرف مالسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  هب  ار  وا  ردب  زا  تشگزاب  زا  سپ  تفریذپ و  تروص  بجر  هام  رد  هنیدم  هب  هلآ ) و 

جاودزا نس 

، هک دندقتعم  هعیش  ناملاع  رثکا  (8) .دـنا هتفگن  رتشیب  لاس  هدراهچ  زا  جاودزا  ماگنه  هب  همطاف  ترـضح  نس  نییعت  رد  هعیـش  ياملع 
هام لاس و 5   21 مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  نس  نینچمه  (9) .تسا هدوب  لاس  رثکادح 11  ای  ای 10   9 جاودزا ، نامز  رد  ترضح  نس 

(10) .تسا هدوب 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ناراگتساوخ 

1 ص :

1379 ق مق ، ص 357 ، ج 3 ، بقانملا ، بوشآرهش ، نبا  .. 1 - 1
.ق 1414 مق ، هفاقثلا ، راد  ص 43 ، یلامألا ، یسوط ، خیش  .. 2 - 2

1381ق زیربت ، مشاه ، ینب  هبتکم  ص 364 ، ج 1 ، همغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرإ ، .. 3 - 3
1367 ش نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  لابقإ ص 584 ، سواط ، نب  دیس  .. 4 - 4

1404 ق توریب ، ءافولا ، هسسؤم  ص 193-192 ، ج 19 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، .. 5 - 5
1404 ق توریب ، ءافولا ، هسسؤم  ص 193-192 ، ج 19 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، .. 6 - 6

.1410/1990 یلوألا ، ط  هیملعلا ، بتکلا  راد  ص 18 ، ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  .. 7 - 7
1406 ق توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  ص 313 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ،  دیس  نیما ، .. 8 - 8

1428ق مق ، ام ، لیلد  ،ج 4،ص21 ، ءارهزلا همطاف  نع  يربکلا  هعوسوملا  ، لیعامسا يراصنا ، .. 9 - 9
.1412/1992 یلوألا ، ط  لیجلا ، راد  توریب ، ص 1893 ، ج 4 ، باحصألا ،  هفرعم  یف  باعیتسالا  ربلا ، دبع  نبا  .. 10 - 10
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دعب هچ  لبق و  هچ  ناشیا  ردپ  یفرط  زا  اریز  .دنا  هتشاد  رایسب  ناهاوخ  ( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هک  تسا  نیا  ، تسا مّلـسم  هچنآ 
( اـهیلع هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  دوـخ  تیـصخش  رگید  فرط  زا  دـنا و  هدوـب  شیرق  برع و  گرزب  فیرــش و  نادرم  زا  تـثعب  زا 

.دوب گرزب  الاو و  رایسب  یتیصخش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  اب  جاودزا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  رمع  رکبوبا و  دننام  يدارفا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  شیپ 
(1) .تسا یهلا  یحو  رظتنم  ارهز  جاودزا  هرابرد  هک  نیا  نآ  دندوب و  هدینش  خساپ  کی  ربمایپ  زا  ود  ره  دندوب و  هدرک  مالعا  ملس 

ود ره  هک  نافع  نب  نامثع  فوع و  نب  نامحرلادبع  دسیون : یم  وا.درب  یم  مسا  ترضح  ناراگتساوخ  رگید  زا  رد  بوشآ  رهش  نبا 
رگا هللا ! لوـسر  اـی  درک  ضرع  نامحرلادـبع  .دندیــسر  ادـخ  لوـسر  تمدــخ  يراگتــساوخ ، يارب  دــندوب  گرزب  نادــنمتورث  زا 

يرـصم يالعا  ناتک  ياههچراپ  ناشیاهراب  هک  مشچ  یبآ  هایـس  رتش  دـصکی  مرـضاح  ینک ، جـیوزت  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع ) ) همطاـف
يرترب نامحرلادبع  رب  مرـضاح و  رهم  نیمه  هب  مه  نم  هللا  لوسر  ای  تشاد : راهظا  زین  نامثع.منک  شاهیرهم  رانید ، رازه  هد  دـشاب و 

درادن و هقالع  اهنآ  لام  هب  دنامهفب  هک  نآ  يارب  دش و  كانمـشخ  تخـس  نانآ  نخـس  زا  ربمغیپ  .ماهدش  ناملـسم  رتدوز  اریز  مراد 
دیـشاپ و نامحرلادـبع  بناج  هب  تفرگرب و  هزیر  گنـس  یتشم  تسین ، تورث  یهلدابم  شورف و  دـیرخ و  ناتـساد  جاودزا ، ناتـساد 

هلیـسوب یهاوخ  یم  ینک و  یم  تاـهابم  رخف و  نم  رب  تدوخ  تورث  یهلیـسوب  متورث و  لوپ و  یهدـنب  نم  ینکیم  لاـیخ  وت  دومرف :
؟(2) ینک لیمحت  نم  رب  ار  جاودزا  لوپ 

، دوخ ياهومع  رسپ  همه  نایم  زا  شردپ  اّما  تشاد ؛ یناراگتـساوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ رتخد   : تسا هدمآ  رگید  ییاج  رد 
همه زا  هک  مهد  یم  ینز  هب  یـسک  هب  ار  وت  :» دـندومرف ناشرتخد  هب  دـیزگرب و  وا  يرهوش  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع 

(3)« .تسا رت  مدق  شیپ  یناملسم  رد  رت و  يوخ  وکین 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  يراگتساوخ 

هراشا

وت دنتفگ : ار  نینموملاریما  دندوب ، هدش  دیمون  ارهز  ترضح  اب  جاودزا  زا  هک  رکبوبا  رمع و  هک  تسا  هدمآ  ینس  هعیش و  تایاور  رد 
(4)! ورب وا  يراگتساوخ  هب 

دنتخادرپ وگتفگ  هب  سوا  هلیبق  سیئر  ذاعم  دعس  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  راصنا  باحـصا و  هدش  تیاور  رگید  ییاج  رد 
ربمایپ رظن  درادن و  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  اب  جاودزا  یگتسیاش  یسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زج  هک  دنتفایرد  هناهاگآ  و 

.تسین وا  ریغ  هب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دوخ رتـش  اـب  هک  دـنتفای  راـصنا  زا  یکی  غاـب  رد  ار  وا  ماجنارـس  دـنتفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یپ  رد  یعمج  هتـسد  ور  نیا  زا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتـخد  زا  شیرق  فارـشا  دـنتفگ : دـندرک و  یلع  هب  يور  ناـنآ  .دوب  اـه  لـخن  يراـیبآ  لوغـشم 
قباوس اب   ) وت رگا  هک  میراودیما  ام  تسادخ و  نذا  هب  طونم  ارهز  راک  هک  تسا  هتفگ  نانآ  خساپ  رد  ربمایپ  دنا و  هدرک  يراگتساوخ 

ار وت  میرـضاح  ام  دشاب  كدـنا  وت  ییاراد  رگا  يونـشب و  قفاوم  خـساپ  ینک  يراگتـساوخ  همطاف  زا  يراد ) هک  یلیاضف  ناشخرد و 

مالسلا امهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  نینموملاریما و  www.Ghaemiyeh.comجاودزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 9 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16336/AKS BARNAMEH/#content_note_2_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16336/AKS BARNAMEH/#content_note_2_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16336/AKS BARNAMEH/#content_note_2_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16336/AKS BARNAMEH/#content_note_2_4
http://www.ghaemiyeh.com


(5) .مینک يرای 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  يراگتساوخ  یگنوگچ 

2 ص :

همطاف : » تفگ نانآ  خساپ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ : تسا هدـمآ  یئاسن  ننـس  رد  ص 11، ج 8 ، تاقبط ، دعـس ، نبا  .. 11 - 1
، ءارهّزلا -ه  مطاف ص 62 ؛ ج 6 ، ننس ، یئاسن ، ) .تفریذپ درک ، يراگتـساوخ  يو  زا  ار  وا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نوچ  و  تسا » لاسدرخ 
زا يا  هدیزگ   » لصف کن : ص 92 و  راحب ، ، دوش ص 402  فارشالا ، باسنا  هب  عوجر  ص 162 و  هقّرحملا ، قعاوصلا  (، ج 2 ص 25 ،

 «. یبرع يارعش 
ص 306. صاوخلا ، هرکذت  ص 345 / ج3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  .. 12 - 2

ص 31. ج 2 ، ننس ، یئاسن ، .. 13 - 3
ص 20 ج 3 ، ریدغلا ، ص 182 ؛ ج 2 ، رضنلا ، ضایرلا  .. 14 - 4

441 راونلاراحب 43 ،  دلج 43  همجرت  ( ، هر  ) یسلجم رقاب  دمحم  همالع  .. 15 - 5
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ترـضح زا  يراگتـساوخ  مسارم  دروم  رد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  ، دـنک یم  لقن  محازم  نب  كاحض 
دیدنخ و دـید  ارم  راوگرزب  نآ  متفر و  مَّلَـس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  نم  هک  یعقوم  دومرف : یم  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز

نآ زا  ار  دوـخ  ندرک  يراـی  مالـسا و  رد  تقبـس  تبارق و  نم  يدـمآ ؟ نم  دزن  يراد  هـک  یتجاـح  يارب  اـیآ  نسحلااـبا ! اـی  دوـمرف :
ای دومرف : مَّلَس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  .مداد  حرش  ترضح  نآ  يارب  مدوب ، هدرک  ادخ  هار  رد  هک  ییاهداهج  ترضح و 

: دومرف .امن  جیوزت  میارب  ار  ءارهز  همطاف ي  هللا  لوسر  ای  متفگ : يداد ، رّکذت  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  وت  ماقم  ییوگ ، یم  تسار  یلع 
دنچ امش  درک ، یم  یلیم  یب  راهظا  متفگ  یم  همطاف  هب  نم  هاگ  ره  یلو  دنتشاد ، ار  اضاقت  نیا  نادرم ، زا  رفن  دنچ  وت  زا  لبق  یلع ! ای 

(1) .مدرگرب مورب و  وا  دزن  نم  ات  نک  ربص  يا  هظحل 

دروآرد و ار  شیاه  شفک  تفرگ و  ار  ردپ  يادر  تساخرب و  اج  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  .تفر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  ، ادـخربمایپ
 ، یلب داد : خساپ  همطاف . »! يا  : » دومرف وا  هب  ادخ  ربمایپ  سپ  تسشن .  سپس  تسُـش و  ار  وا  ياپ  تسد و  دروآ و  شیارب  تسد  ْبآ 

یسانش و یم  ار  شمالسا  تلیضف و  يدنواشیوخ و  هک  تسا  یسک  بلاط ،  یبا  نب  یلع   : » دومرف ادخ ؟ ربمایپ  يا  یهاوخ ،  یم  هچ 
يراگتساوخ وت  زا  یلع  دروآرد و  شدزن  رد  نانآ  ِنیرت  بوبحم  شناگدیرفآ و  ِنیرتهب  جاودزا  هب  ار  وت  هک  ما  هتـساوخ  ادخ  زا  نم 

شا هرهچ  رد  یتهارک  ادخ ،  ربمایپ  دـْنادرگنرب و  ار  شتروص  دـنام و  تکاس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يراد . »؟ يرظن  هچ  تسا .  هدرک 
دمآ شدزن  مالسلا  هیلع  لیئربج  سپ  تسوا .» تیاضر  [ هناشن  ] وا توکس  ربکا ! هّللا  : » تفگ یم  هک  یلاح  رد  تساخرب ،  سپ  دیدن . 

(2)  . تسا هدیدنسپ  مه  يارب  ار  ود  نیا  دنوادخ ،  هک  روآرد  بلاط  یبا  نب  یلع  جاودزا  هب  ار  وا  دّمحم ! يا  تفگ : و 

نادرم زا  یهورگ  یلع ! ای  دومرف : نم  هب  ِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دننک : یم  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح 
، یتفریذـپن وت  میدوب و  همطاف  راگتـساوخ  ام  دـنتفگ : دـنداد و  رارق  باتع  دروم  ارم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف ي  هب  عجار  شیرق 

.يداد بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  وا  نونکا 

ار همطاف  تفریذپن و  ار  امش  يراگتساوخ  ادخ  هکلب  مدومنن ، جیوزت  ار  وا  مدرکن و  در  امش  زا  ار  همطاف  نم  مسق ، ادخ  هب  متفگ : نم 
ترـضح زا  مدرک  یمن  قلخ  ار  یلع  نم  رگا  : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  ، تفگ دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  اریز  درک ؛ جیوزت  یلع  يارب 

(3) .دوبن نیمز  يور  رد  دشاب  همطاف  هتسیاش ي  هک  يرهوش  دعب  هب  مدآ 

همطافل ناک  امل  یلع  ای  كالول  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  زا 
«. دوبن يوفک  نیمز  يور  رب  ار  همطاف  يدوبن ، وت  رگا  یلع  ای  : (4) ضرالا هجو  یلع  وفک 

ریغ درم  و  دنـشاب - مه  وفک  نز  درم و  دـیاب  هک  تسا - تئاـفک  رب  حاـکن  دـنا : هتفگ  تیاور  نیا  حرـش  رد  یلمآ  هداز  نسح  همـالع 
.تسین (5) یهار  تسا  تمصع  بحاص  هک  ینز  رب  ار  موصعم 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیرهم 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ییاراد 
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( مالـسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  دزن  هب  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  زا  هزاـجا  بسکزا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
عضو زا  امش  تنابرق ، مردام  ردپ و  هللا  لوسر  ای  داد : خساپ  يراد ؟ يزیچ  یـسورع  يارب  ایآ  یلع ! ای  دنتفگ : نادنخ  یبل  اب  دندمآ و 

يداهج و گنج و  درم  وت  دومرف : .رتش  کی  هرز و  کی  ریـشمش ، کی  زا  تسا  تراـبع  نم  تورث  ماـمت  .دـیراد  عـالطا  ًـالماک  نم 
وت یگدنز  تایرورض  زا  زین  رتش  .تسا  وت  يرورض  تاجایتحا  مزاول و  زا  ریشمش  ینک ، داهج  ادخ  هار  رد  یناوت  یمن  ریشمش  نودب 

بسک تلایع  لها و  يارب  ینک و  نیمأت  ار  تا  هداوناخ  دوخ و  يداصتقا  روما  ینک و  یشکبآ  نآ  هلیسو  هب  دیاب  دوش ، یم  بوسحم 
هب مهنم  .تسا  هرز  نامه  ینک  رظن  فرـص  نآ  زا  یناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت  ینک ، لمح  نآ  رب  ار  تراب  ترفاسم  رد  ییامن و  يزور 

(1) .میامن یم  افتکا  هرز  نامه  هب  مریگ و  یمن  تخس  وت 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هیرهم 

: تسا هدش  صخشم  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  يارب  هیرهم  عون  ود  تایاور  رد 

: دوش یم  لقن  دروم  نیا  رد  تیاور  عون  ود  دنراد و  ناملسم  نانز  همه  هک  ینیمز  هیرهم ي  يریبعت  هب  ای  يداع  هیرهم  * 

هدشن یغّابد  تسوپ  زا  نآ  دنیوگ و  یم  نکشریشمش  هرز  ار  نآ  هک  مکحم  رایـسب  عون  زا  دوب  يا  هرز  همطاف  ترـضح  هیرهم ي  . 1
(2) .تسا هدوب  مهرد  دصناپ  یلقن  هب  دصراهچ و  هرز  نیا  شزرا  دوش و  یم  هتخاس  ُزب  تسوپ  ای  چوق و  ي 

(3) .تسا هدوب  مهرد  دصناپ  یمالسا  تایاور  قبط  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  هیرهم  . 2

ترـضح هرز  ناـمه  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف ترـضح  رهم  تقیقح  رد  تفگ  ناوـت  یم  دنتـسه و  عـمج  لـباق  تـیاور  ود  نـیا  هـتبلا 
.دنتخورف مهرد  دصناپ  هب  ار  نآ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نییعت نیمز  مجنپ  کی  نامـسآ  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هیرهم ي  : دـندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر   : ینامـسآ هیرهم  * 
ماما ترضح  زا  رگید  یتیاور  رد   (4) .تسا مارح  دورب  هار  نیمز  يور  تمایق  ات  شنادنزرف ، همطاف و  ضغب  اب  هک  یـسک  سپ  هدش ،

دنترابع هک  رهن  راهچ  تشهب ، مّوس  کی  ایند ، مجنپ  کی  رهطا  همطاف ي  هیرهم ي  دومرف  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم 
(5) .خلب رهن  ناورهن و  ، رصم رد  لین  ، تارف رهن  : زا

میـسقت شخب  هس  هب  ار  لوپ  نآ  ربمایپ  تشاد و  میدـقت  راوگرزب  نآ  هب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ار  هرز  ربماـیپ  روتـسد  هب  ناـنموم  ریما 
داد رارق  یـسورع  تایرطع  هیهت  يارب  ار  نآ  رگید  شخب  و  هیزیهج ، ناونع  هب  یگدنز  لیاسو  ندیرخ  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  هدرک ،
زا دـناوتب  ات  دـنادرگ  زاـب  ناـنموم  ریما  هب  ار  نآ  یـسورع  بش  ندیـسرارف  ماـگنه  هب  اـت  درپس  هملـس » ما   » دزن ار  نآ  شخب  نیموس  و 

(6) .دنک ییاریذپ  شیوخ  نانامهیم 

دجسم رد  دقع  هبطخ  ندناوخ 

روضح رد  اـت  میآ ، یم  وت  بقع  زا  زین  نم  ورب و  دجـسم  هب  رتدوز  وت  یلع  اـی  دـندومرف : نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.میناوخب هبطخ  مینک و  رازگرب  ار  دقع  مسارم  مدرم 
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نایرج زا  اهنآ  درک ، تاقالم  هار  نیب  رد  ار  رمع  رکبوبا و  .دومن  تکرح  دجـسم  بناج  هب  لاحـشوخ  رورـسم و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
مـسارم تیعمج ، روضح  رد  ات  تسا  هار  رد  ربمایپ  نونکا  مه  درک ، جـیوزت  نم  هب  ار  شرتخد  ادـخ  لوسر  تفگ : دـندش ، ایوج  راک 

.دهد ماجنا  ار  یناوخ  هبطخ  دقع و 

یشبح لالب  هب  و  درب ، فیرـشت  دجـسم  هب  دیـشخرد  یم  ینامداش  رورـس و  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ
.نک عمج  دجسم  رد  ار  راصنا  رجاهم و  دندومرف :

دش و لزان  نم  رب  لیئربج  هک  دیشاب  هاگآ  مدرم  يا  دومرف : يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دندش ، عمج  مدرم  هک  یماگنه 
هدـش و رازگرب  ناگتـشرف  روضح  رد  الاب و  ملاع  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  جاودزا  دـقع  مسارم  هک  دروآ  مایپ  ادـخ  بناـج  زا 

یلع ای  دومرف  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  .مریگب  هاوگ  نآ  رب  ار  امـش  و  مهد ، ماجنا  ار  مسارم  نآ  زین  نیمز  رد  هک  هداد  روتـسد 
یضار هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  یتسه ؟ یضار  ایآ  هرقن  لاقثم  دصناپ  هب  منک  دقع  وت  يارب  ار  همطاف  هک  هدومرف  رما  ارم  راگدرورپ 

.دومرف داریا  ار  دقع  هبطخ  تفر  ربنم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  سپس  دنتفگ  داب  كرابم  راضح  همه  متسه 

ما هرز  دروآ و  رد  نم  دقع  هب  ار  همطاف  ادـخ  لوسر  مدرم ! يا  دومرف : درک و  داریا  يا  هبطخ  تساخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ 
.دیشاب هاوگ  دیسرپب و  ترضح  نآ  زا  .درک  لوبق  رهم  تباب  زا  ار 

؟ يا هتسب  نیباک  یلع  اب  ار  همطاف  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ هب  ناناملسم 

رد دـنادرگ و  كرابم  امـش  رب  ار  جاودزا  نیا  ادـخ  دـنتفگ : هتـشادرب  اعد  هب  تسد  راضح  ماـمت  سپ  .يرآ  داد : خـساپ  ادـخ  لوسر 
.دنکفا تبحم  یتسود و  ناتنایم 

.دنرتسگب رورس  طاسب  دننک و  ینامداش  نشج  نیا  یلاحشوخ  هب  ات  دومرف  رما  دوخ  نانز  هب  ادخ  لوسر  سلجم ، نایاپ  رد 

داماد سورع و  قح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ياعد 

هدـمآ نم  دزن  هاـگنآ  دروآرد و  نم  جاودزا  هب  ار  شرتخد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع 
«- هَّللا یلع  تلّکوت  و  هَّللاب ، ّالإ  هّوق  ـال  و  هَّللا ، ءاـش  اـم  و  هَّللا ، هکرب  یلع  : » وگب زیخرب و  ادـخ  ماـن  داـی و  اـب  دومرف : هتفرگ و  ار  متـسد 

سپ ادخ ، بناج  زا  رگم  تسین  یتّوق  تردق و  انامه  دهاوخب ، وا  هچنآ  رب  موش  یم  یضار  و  منیشن ، یم  ادخ  تکرب  هرفـس  رب  ینعی :
.مبلط یم  يرای  منک و  یم  لّکوت  وا  هب 

ریخ و و  رادب ، تسود  ار  نانآ  سپ  دنـشاب ، یم  نم  دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  نانیا  ادنوادخ ! تفگ : دـیناشن و  همطاف  رانک  ارم  سپس 
(1) .مراپس یم  وت  هب  راکبیرف  ناطیش  ّرش  زا  ار  ناشلسن  اهنآ و  نم  شاب ، ظفاح  یبیسآ  ره  زا  ار  نانآ  و  نک ، اطع  اهنآ  هیرذ  هب  تکرب 

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  هیزهج 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هیرهم  اب  هیزهج  دیرخ 
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ار دوخ  هرز  زیخرب و  دومرف : نم  هب  باطخ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
وا لـباقم  رد  ار  اـهنآ  مدروآ و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دزن  هـتفرگ  ار  نآ  لوـپ  مـتخورف و  ار  هرز  متـساخرب و  شورفب !

ار لالب  سپس  متفگن ، ترضح  نآ  هب  هراب  نیا  رد  يزیچ  زین  نم  تسا و  رادقم  هچ  اهلوپ  نآ  هک  دیـسرپن  نم  زا  ترـضح  نآ  مداهن ؛
! نک يرادیرخ  رطع  مالسلااهیلع )  ) همطاف يارب  اهنآ  اب  ریگب و  ار  اهلوپ  نیا  تفگ : داد و  يو  هب  ار  اهلوپ  نآ  زا  یتشم  درک و  ادص 

همطاـف يارب  اـهلوپ ، نیا  اـب  تفگ : هداد و  وا  هب  ار  اـهلوپ  نآ  زا  تشم  ود  دوـمن و  راـضحا  ار  رـسای  نب  راـمع  رکبوـبا و  وا  زا  دـعب  و 
یم مزال  هک  ار  يزیچ  ره  دندش و  رازاب  دراو  اهنآ  هورگ  رسای و  رامع  هاگنآ  .نک و  يرادیرخ  لزنم  هیثاثا ي  سابل و  مالسلااهیلع ) )

(1) .دندومن یم  يرادیرخ  ار  نآ  دنتفرگ و  رظن  رد  دنتسناد 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هیزهج  تروص 

ناگداتـسرف .درب  یپ  یبوخ  هب  مالـسا  راوگرزب  يوناب  یگدـنز  عضو  هب  ناوت  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هیزیهج  تروص  زا 
: دوب ریز  رارق  هب  دندوب  هدرک  هیهت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يراب  هچ  نآ  تشگزاب و  رازاب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مهرد تفه  تمیق  هب  نهاریپ  کی  . 1

.دشاب رداچ  ای  هعنقم  يرسور ، رامخ »  » زا روظنم  دیاش  مهرد ، راهچ  تمیق  هب  يا  هدنبور  . 2

يربیخ یکشم  هفیطق ي  کی  . 3

.دندوب هتفاب  امرخ  فیل  اب  ار  نآ  طسو  هک  یتخت  . 4

.دوب هدش  رپ  دنفسوگ  مشپ  اب  يرگید  امرخ و  فیل  اب  اهنآ  زا  یکی  هک  يرصم  ناتک  زا  یشکور  اب  کشت  ددع  ود  . 5

فلع زا  اهنآ  نورد  هک  فئاط  تاناویح  تسوپ  زا  يا  هیور  اب  یتشپ - ای  اکتم ، ای  شلاب - راهچ  . 6

مشپ سنج  زا  يا  هدرپ  . 7

نمی تفاب  يریصح  . 8

یتسد يایسآ  کی  . 9

یسم تشط  . 10

تسوپ سنج  زا  یبآ  کشم  . 11

.دندیشارت یم  بوچ  سنج  زا  هک  ریش - صوصخم  فرظ  . 12
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يروخبآ يارب  یفرظ  . 13

دودناریق يا  هباتفآ  . 14

.دندرک یم  يرادهگن  رگید  ییاهزیچ  ای  درآ  نغور ، نآ  رد  هک  گنر - زبس  ییوبس  . 15

یلافس کچوک  هزوک ي  ود  . 16

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  ریاس  ار  یقاب  رکبوبا و  ار  هیثاثا  زا  يرادقم  دش ، لماک  اهنآ  دیرخ  هک  هک  یماگنه 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ ي  هب  هدرک  لمح 

6 ص :

ص 361 راحب ، ) دلج 43  همجرت  مالسلا () اهیلع  ) ارهز ترضح  یناگدنز   ، یسلجم رقاب  دمحم  همالع  .. 28 - 1

مالسلا امهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  نینموملاریما و  www.Ghaemiyeh.comجاودزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک و ور  ریز و  ار  اهنآ  ربمایپ  دش ، هداد  ناشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هدش  يرادیرخ  مزاول  هک  یماگنه.دندرب 
(1) .دنک كرابم  تیب  لها  يارب  ار  اهنیا  ادخ  تفگ :

( مالسلا هیلع   ) ننیمؤملاریما هناخ 

هراشا

فک رد  هک  یلگ ،  تشخ و  قاتا  کی  زا  نآ  عومجم  هک  تشاد  يا  هداس  هناخ  دجسم ، رانک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناخ 
زا نآ  هیال  هک  اکتم  ددع  کی  دوب و  هدش  شرف  دنفـسوگ ، تسوپ  اب  قاتا  نآ  .دش  یم  هصالخ  دوب  هدش  هتخیر  مرن  هسام  قاتا ،  نآ 

.دش یم  هدید  نآ  رد  دوب ، امرخ  فیل 

نیمه رد  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  دوـبن ، بساـنم  فاـفز  بش  يارب  هناـخ  نـیا 
 . مهد لیوحت  وت  هب  ار  ترسمه  ات  نک )  هراجا   ) نک مهارف  ار  يا  هناخ  یکیدزن ، 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ.تسین یلزنم  ناـمعن  نب  هثراـح  لزنم  زج  یکیدزن  نیا  رد  درک : صرع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
! مینک لزنم  ياضاقت  وا  زا  زاب  هک  مینک  یم  مرش  نونکا  و  میا ،  هتفرگ  هناخ  یب  نارجاهم  يارب  ار  هثراح  ياه  هناخ  دومرف : ملس ) 

ادخ هب  ملاوما  نم و  درک : ضرع  هناعضاوتم  دمآ و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  هب  دینش و  ار  نخس  نیا  هثراح 
ارهز همطاف  دـش و  هدامآ  هثراح  هناخ  بیترت  نیا  هب  درک ، اـعد  وا  يارب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ .دراد  قلعت  شلوسر  و 

 . تفر اج  نآ  هب  یسورع  اهیلع ) هللا  مالس  )

ارهز نادنزرف  و  دنتشگ ، زاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلبق  هناخ  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یتدم  زا  سپ 
نآ لحم  هک  دوب  یبنلا  دجـسم  رانک  رد  هناخ  نیا  .دـندش  گرزب  دـندوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هداس  هناخ  نامه  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  )

(2) .تسا فورعم  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز هناخ  مان  هب  نونکا 

یگدنز يارب  هناخ  يزاس  هدامآ 

مالـس  ) همطاف هک  دومرف  ار  ام  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنتفگ : ود  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  هملـس  ما  هشیاع و  زا 
 . میدرک شرف  ار  نآ  نابایب  مرن  كاخ  اب  هتفر و  ود  نآ  يارـس  هب  ام  .دوش  لخاد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  ات  مینک  هدامآ  ار  اـهیلع ) هللا 

شمشک و امرخ و  زا  ییاذغ  نانآ  هب  سپـس  میدومن .  ادج  مه  زا  ار  اهف  یل  نامتـسد  اب  هدرک ،  رپ  امرخ  فیل  زا  ار  اکتم  ود  هاگ  نآ 
یجاودزا ام  .دنزیوایب  نآ  رب  ار  بآ  کشم  اهـسابل و  ات  میتشارفارب  ناشیارـس  یکیدزن  رد  ار  پوچ  زا  یکریت  و  میدادب .  اراوگ  یبآ 

(3) میدیدن اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف جاودزا  زا  رتهب 

یسورع مسارم 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نانز  تطاسو 
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نودب مدناوخ و  یم  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هام  کی  تدـم  هب  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
هب میوگب  ترضح  نآ  هب  يزیچ  مالسلااهیلع  همطاف  هرابرد ي  هکنیا 

7 ص :

361 نامه ،  .. 29 - 1
ص 92. ج 1 ، هعیرشلا ،  نیحایر  .. 30 - 2

ص 50. ملس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم لیاضف  رد  ثیدح  لهچ  .. 31 - 3
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نانز نیرتهب  دش ؟ تبیصن  یئابیز  وکین و  رـسمه  هچ  یلع  ای  دومرف : یم  دش  یم  تولخ  هک  یهاگ  یلو  (1) .متشگ یمزاب  دوخ  لزنم 
.مدرک وت  جیوزت  ار  ملاع 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  هک  یهاوخ  یم  ایآ  دـنتفگ : نم  هب  ربمایپ  نانز  يزور  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ادخ لوسر  دزن  اهنآ  یتقو  .هلب  متفگ : دینک ؟ عورش  ار  ناتکرتشم  یگدنز  امش  دروایب و  تا  هناخ  هب  ار  همطاف  ات  میهاوخب  ملس  هلآ و 

رادید قایتشا  رد  شنامـشچ  دوب  هدنز  مالـسلااهیلع  هجیدخ  رگا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : نمیا  ما  دـنتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مشچ سپ  دربب ، شا  هناخ  هب  ار  همطاف  هک  دراد  تسود  مالسلا  هیلع  یلع  انامه  دش ، یم  نشور  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  جاودزا 

.دوش نشور  زین  ام  ياهمشچ  ات  امن  نشور  رگیدکی  رادید  هب  ار  اهنآ 

راظتنا وا  دوخ  زا  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  هطساو  ار  امـش  دنک و  یمن  هبلاطم  نم  زا  ار  دوخ  رـسمه  یلع  ارچ  دومرف : ادخ  لوسر 
.دش یم  رما  نیا  زا  عنام  ایح  مدیشک و  تلاجخ  امـش  زا  نم  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  .میتشاد  ار  راک  نیا 

(2)

یسورع تامدقم  يزاس  هدامآ 

نیا هملس و  ما  نم  تفگ : هملس  ما  دیتسه ؟ ( کمک هب  ) رضاح امش  زا  کی  مادک  دومرف : دوخ  نارسمه  هب  باطخ  لاح  نیا  رد  ربمایپ 
يارب ار  هناـخ  ياـه  هرجح  زا  یکی  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  .سک  نـالف  سک و  نـالف  نیا  بنیز و 

، ار تدوخ  هرجح ي  دومرف : ربمایپ  ار ؟ هرجح  مادک  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هملس  ما  .دینک  هدامآ  یلع  میومع  رـسپ  همطاف و  مرتخد 
.دنیامن مهارف  ار  وا  یسورع  مزاول  دننک و  تنیز  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ات  داد  روتسد  شیوخ  نانز  هب  سپس  و 

نآ زا  يرادقم  دروآ و  رطع  هشیش  کی  .يرآ و  تفگ : يا ؟ هدومن  هریخذ  تدوخ  يارب  يرطع  ایآ  متفگ : همطاف  هب  دیوگ : هملس  ما 
(3)! مدوب هدرکن  مامشتسا  نامز  نآ  ات  هک  تساخرب  نآ  زا  ییوب  نانچ  تخیر ، نم  تسد  نایم  رد  ار 

سورع نهاریپ  ندیشخب 

حالصا هدیـشوپ و  هک  تشاد  زین  يرگید  نهاریپ  ناشیا  تخاس و  هدامآ  ینهاریپ  مالـسلااهیلع  همطاف  یـسورع  بش  يارب  ادخ  ربمایپ 
اهیلع هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  .دـیبلط  ساـبل  ناـشیا  زا  دـمآ و  ربماـیپ  هناـخ ي  رد  ییاون  یب  هک  دوب  وا  یـسورع  بش  .دوـب  هدـش 

هفیرش ي هیآ ي  ناهگان  اما  دنک  قافنا  وا  هب  ادخ  هار  رد  ات  داهن  يا  هتسب  رد  ار  شیوخ  هدش ي  حالـصا  نهاریپ  تسخن  تساخرب و 
: هک دروآ  رطاخ  هب  ار  نآرق 

« .نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  »

« .دییامن قافنا  ادخ  هار  رد  دیراد  یم  تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دیسر  دیهاوخن  يراکوکین  یکین و  جوا  هب  امش  »

هماج نامه  دوخ  درک و  قافنا  اونیب  نز  نآ  هب  دروآرد و  نت  زا  ار  شیوخ  یـسورع  نهاریپ  تشگزاب و  مالـسلا ») اهیلع  ) همطاف  » اذـل
دـمآ و دورف  یحو  هتـشرف ي  دـنربب ، نانموم  ریما  هناخ ي  هب  ار  هیامنارگ  سورع  دنتـساوخ  هک  یماگنه.دیـشوپ  ار  شیوخ  يداع  ي 
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يدورد مالـس و  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنک و  یم  تراثن  دورد  تراگدرورپ  ادـخ ! ربمایپ  يا  تفگ : ربمایپ  رب  مالـس  زا  سپ 
« همطاف  » راثن مرگ 

8 ص :

ص 361 راحب ، ) دلج 43  همجرت  مالسلا () اهیلع  ) ارهز ترضح  یناگدنز   ، یسلجم رقاب  دمحم  همالع  .. 32 - 1
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(1) .تسا هداتسرف  وا  يارب  تسا  هدش  هیهت  زبس  يابید  زا  هک  زین  تشهب  ياهسابل  زا  یناغمرا  نم  هارمه  هب  میامن و 

یسورع همیلو 

يارب یناوارف  ياذـغ  یلع ! يا  تفگ : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
امرخ و نم  .وت  هدـهع ي  هب  نغور  اـمرخ و  مهد ، یم  نم  ار  ناـن  تشوگ و  دومرف : سپـس  .نک و  كرادـت  تا  هداوناـخ  یـسورع و 

ییاذـغ تخیر و  نغور  رد  هدرک  زیمت  ار  امرخ  دز و  الاب  ار  شـسابل  ياهنیتسآ  ترـضح  نآ  مدرب ، ربمایپ  دزن  مدرک و  مهارف  نغور 
ره تفگ : نم  هب  سپـس  دوـمن ، كرادـت  یناوارف  ناـن  و  درک ، حـبذ  یهبرف  دنفـسوگ  و  دـنتفگ ، یم  سیح »  » ار نآ  هک  درک  تسرد 

(2) .نک توعد  يراد  تسود  هک  ار  سک 

هک مدرک  ایح  تسا ، ربمایپ  هباحص ي  زا  رپ  دجـسم  هک  مدید  مدش و  دجـسم  دراو  سپ  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
همه متفگ : همه  هب  باطخ  متفرگ و  رارق  يدنلب  کی  رب  سپ  میامنن ، توعد  ار  يا  هدع  منک و  توعد  ار  يا  هدع  عمج  نآ  نایم  رد 

ربمایپ هناخ ي  فرط  هب  هورگ  هورگ  دنتفریذپ و  نانآ  .منک  یم  توعد  مالسلااهیلع )  ) همطاف یسورع  همیلو ي  فرـص  هب  ار  امـش  ي 
هک هچنآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  مدیشک ، یم  تلاجخ  اذغ  تلق  تیعمج و  ترثک  زا  نم  دندرک و  تکرح 

مالـسلا هیلع  یلع  .دهدب  تکرب  امـش  ياذغ  هب  ادـخ  هک  منک  یم  اعد  نم  یلع ! يا  تفگ : دـیدرگ ، علطم  تشذـگ  یم  نم  نهذ  رد 
دندیـشون و دندروخ و  میدوب  هدرک  مهارف  هک  یبآ  اذغ و  زا  یگمه  دوب  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  اهنآ  دادـعت  هک  تیعمج  نآ  تفگ :

(3) .دشن مک  يزیچ  اذغ  زا  یلو  دندش  ریس  و 

درک و اذـغ  زا  رپ  زین  يا  هساک  داتـسرف و  شیوخ  نانز  يارب  ار  اهنآ  دـندرک و  اذـغ  زا  رپ  ار  ییاه  هساک  ات  داد  روتـسد  ربمایپ  سپس 
(4) .دنامب همطاف  یلع و  يارب  زین  هساک  نیا  دومرف :

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  هدننک  تعیاشم  ناوراک 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ندش ، هدامآ  زا  سپ  روایب و  ار  میابهش  هلغب  دومرف : ناملـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر  ارف  هک  بش 
لوسر هتفرگ و  تسد  رد  ار  بکرم  راسفا  ناملـس  سپ  .دربب  یلع  هناخ  هب  اـت  هدرک  راوس  دوخ  بکرم  رب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هلآ 

رـس و رـس ، تشپ  زا  ناـهگان  دـنداد  یم  همادا  دوخ  هار  هب  هک  ناـنچ  مه  دوب ، هترگ  رارق  وا  رـس  تشپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
دورف نیمز  هب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  هارمه  هب  هک  دنتـسه  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دید  درک  هاگن  دیـسر ، شـشوگ  هب  ییادـص 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : خساپ  رد  ؟ دیا هدش  لزان  هچ  يارب  لیئربج ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.دنا  هدـمآ 
نینچ لیفارـسا  تفگ و  ریبکت  زین  لیئاکیم  تفگ و  ریبکت  لیئربج  سپ  میربب ، یلع  هناخ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـت  میا  هدـمآ  هلآ 
رخآ رد  هتفگ و  ریبکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اهنآ  لابند  هب  دـنداد و  رـس  ریبکت  هتـشرف  هس  نیا  لابند  هب  ناگتـشرف  ریاـس  درک و 
(5) .دش تنس  نتفگ  ریبکت  رهوش  هناخ  هب  سورع  ندرب  یسورع و  مسارم  رد  سپ  اهنآ  زا  داد و  رس  ار  ریبکت  ياوآ  یسراف  ناملس 

هک یلاح  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  رـس  تشپ  رد  زین  تیب  لها  ریاس  رفعج و  لیقع و  هزمح ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگرباج :
ربمایپ نانز  دنداتفا و  هار  هب  دندوب ، هدیشک  ار  دوخ  ياهریشمش 

مالسلا امهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  نینموملاریما و  www.Ghaemiyeh.comجاودزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16336/AKS BARNAMEH/#content_note_9_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16336/AKS BARNAMEH/#content_note_9_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16336/AKS BARNAMEH/#content_note_9_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16336/AKS BARNAMEH/#content_note_9_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16336/AKS BARNAMEH/#content_note_9_5
http://www.ghaemiyeh.com


9 ص :
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هدورس دعس  ردام  هذاعم  هصفح و  هملـس و  ما  هدرک و  تکرح  يداش  ناوراک  شیپاشیپ  رد  نانز  رگید  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک نیا  ات  دـنداد  یم  رـس  ریبکت  سپـس  دـندرک و  یم  راهظا  ار  دوخ  يداش  لوا  عارـصم  رارکت  اب  نانز  ریاـس  رد  دـندناوخ و  یم  يا 

(1) .دندش یلع  هناخ  لخاد 

مالسلااهیلع همطاف  هارمه  هب  ات  داد  روتسد  راصنا  نیرجاهم و  نانز  بلطملادبع و  نارتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  لقن 
(2) .دنزاسن يراج  نابز  رب  تسین  ادخ  ياضر  دروم  هک  ینخس  دنیوگب و  ریبکت  دنناوخب و  زجر  نانک  يداش  هدوب و 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ياه  هیصوت 

تساوخ و ار  شزارفرـس  تخد  وا  ندـمآ  زا  سپ  دـناوخارف و  ار  نانموم  ریما  ربمایپ ، دیـسر ، هناـخ  هب  سورع  ناوراـک  هک  یماـگنه 
« .دزاس كرابم  وت  هب  ار  ربمایپ  تخد  دنوادخ  ناج ! یلع  : » دومرف داهن و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  تفرگ و  ار  شتسد 

!! یلع لعبلا  معن  همطاف !»  » ای و  همطاف !»  » هجوزلا معن  یلع ! ای  كدنع ! یتعیدو  همطاف »  » هذه یلع ! ای  : دوزفا و 

.تسوت يارب  رسمه  نیرت  هتسیاش  همطاف  ! تسوت دزن  نم  تناما  تسا و  همطاف  نیا  ناج ! یلع 

درک همزمز  هنارگـشیاین  دوشگ و  نامـسآ  يوسب  ار  سدقم  ياهتـسد  .تسا و  رهوش  نیرت  هتـسیاش  یلع  همطاف »  » يا دومرف : هاگنآ  و 
: هک

! هد رارق  تکرب  ناشکاپ  لسن  نادنزرف و  رد  و  تسرف ، دورف  ود  نیا  رب  ار  شیوخ  تاکرب  اه و  یکین  ایادخ ! راب 

رب نابهگن  ظفاح و  شیوخ  يوس  زا  رادب و  تسود  ار  نانآ  زین  وت  سپ  دنتـسه ، نم  دزن  اهناسنا  نیرت  بوبحم  نت  ود  نیا  ایادخ ! راب 
.مهد یم  هانپ  وت  هب  نآ ، ياه  هسوسو  رورش و  هدش و  هدنار  ناطیش  زا  ناشکاپ ، لسن  اب  ار  نت  ود  نیا  نم  ایادخ ! راب  .رامگب  نانآ 

تخد ياه  هناش  نایم  هنیس و  رس و  رب  یتارطق  نآ  زا  تخاس و  كربتم  یـصاخ  کبـس  هب  ار  نآ  زا  يا  هعرج  تساوخ و  یبآ  هاگنآ 
.دناشفا شدنمجرا  داماد  ردقنارگ و 

.دنورب دنراپس و  ادخ  هب  ناشدیدج  يارس  رد  ار  داماد  سورع و  ناوناب ، داد  روتسد  و 

فافز بش  رد  تدابع 

رد داد : خساپ  یتحاران ؟  ارچ  دومرف : دید ، نایرگ  نارگن و  ار  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  بش  رد 
هناخ هب  ردپ  هناخ  زا  زورما  هک  مداتفا  ربق  مان  هب  رگید  هاگلزنم  شیوخ و  رمع  نایاپ  دای  هب  مدرک ،  رکف  شیوخ  راتفر  لاح و  نوماریپ 
ادخ هب  ار  وت  یگدـنز ،  ياه  هظحل  نیزاغآ  نیا  رد  تفر ،  مهاوخ  تمایق  ربق و  فرط  هب  اج  نیا  زا  رگید  يزور  مدـش و  لقتنم  امش 

مینک (3) تدابع  ار  ادخ  بش  نیا  رد  مهاب  ات  میتسیاب  زامن  هب  ات  ایب  هک  مهد  یم  دنگوس 

جاودزا نیا  هرمث 
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ناهج هب  هدـید  رهُگالاو  دـنزرف  راهچ  زیزع ، ود  نیا  كرابم  جاودزا  نیا  زا  تسا .  تماما  رابرهگ  تخرد  كرابم  جاودزا  نیا  هرمث 
ما اهیلع ، هللا  مالـس  يربک  بنیز  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا : دنترابع  نس  بیترت  هب  هک  دندوشگ ،
هب شرداـم  محر  رد  مالـسا  نانمـشد  تابرـض  رثا  رب  دـلوت  زا  شیپ  زین  مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  هتبلا  اـهیلع و  هللا  مالـس  موثلک 

(1) .دیسر تداهش 

عبانم

.تیالو غورف  یناحبس ، رفعج  * 

یـضترم رـشن  ، یندـیرف یمرک  یلع  شراگن  همجرت و  ، مظاک دـمحم  ینیوزق  تداهـش ،  ات  تدالو  زا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  * 
مجنپ پاچ  ،1384

 ، درف مئاق  دّمحم  دّیـس  همجرت  یـسلجم ،  رقاب  دـمحم  راونألاراحب ،) دلج 43  همجرت ي   ) اهیلع هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  یناگدـنز  * 
ترتع 1389 رطع 

 ، نارهت ماهم ، دمحم ، يدابآ ، یلع  یناحور  راونالا ،) راحب  دلج 43  زا  قیقحت  همجرت و   ) اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترـضح  یناگدنز  * 
1377ش

يزیزع سابع  (، مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  تامارک  بئاصم و  لیاضف  زا  ناتساد   360 * 

،1380 ش نارهت هیمالسا ، تاراشتنا  یناسارخ ، يدعاس  رقابدمحم  همجرت  دیفم ، خیش  داشرا ، * 

یسبط یجورم  داوج  دمحم  ابیز ، تایح  يوگلا  مالسلا  اهیلع  همطاف  * 

11 ص :

ص 342. دیفم ،) خیش   ) داشرالا .. 43 - 1
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