
http://www.ghaemiyeh.com






مالسلا هیلع  یبتجم نسح  ماما  تداهش 

: هدنسیون

 ( هر  ) یماما هیقف  نسح  دیس  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

ناهفصا راقفلاوذ  هیملع  هسردم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلعیبتجم  نسح  ماما  6تداهش 

باتک 6تاصخشم 

ینارنخس 6نتم 

اه 9یقرواپ 

9مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

زا 12تسرهف هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلعیبتجم  نسح  ماما  تداهش 

باتک تاصخشم 

نــسح ینارنخــس  ( / ] مالــسلاهیلع  ) یبـتجم نـسح  ماـما  تشادـگرزب  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   - 1313 نـسح ، یماـماهیقف ،  : هسانـشرس
. مس  16×5/11 24 ص ؛ . يرهاظ :  تاصخشم  . 1387 تاقیقحت ، دحاو  راقفلاوذ ، هیملع  هسردم  ناهفصا : رشن :  تاصخـشم  یماماهیقف .]

نسح دیس  جاح  هللاهیآ  ترضح  ینارنخـس  رـضاح  باتک  تشاددای :  اپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   6-2322-04-964-978 کباش : 
یبـتجم ماـما  ربـکا  طبـس  تشادـگرزب  دـلج : يور  ناوـنع  تشادداـی :  تـسا . مالـسلاهیلع  یبـتجم  نـسح  ماـما  تداهـش  هژیو  یماـماهیقف 

 : عوضوم مالسلاهیلع .)  ) یبتجم ماما  ربکا  طبـس  تشادگرزب  دلج :  يور  ناونع  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  مالـسلاهیلع .) )
یلم یسانشباتک  هرامش   297/952 ییوید :  يدنب  هدر  BP40/ف7ب4 1387  هرگنک :  يدنب  هدر  50ق .  - 3 مود ، ماما  (ع ،) یلع نبنسح 

1554818:

ینارنخس نتم 

، مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دَّمَُحم  مساقلا  یبأ  انِّیبن  اندِّیـس و  یلع  مالـسلا  ُةولـصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هَّلل  ُدمحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ًائادتبا ( 1 «) ًارُْـسی ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإ  : » میرکلا هباتک  یف  میکحلا  هَّللا  لاـق  نیّدـلا . موی  ِماـیق  یلإ  نـآلا  نِم  نیعمجأ  مهئادـعأ  یلع  مئادـلا  ُنعَللاو 

نآ هب  نادـنمقالع  امـش  هادـف و  انحاورا  هَّللا  ۀـیقب  ترـضح  سّدـقم  تحاس  هب  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  یبتجم  ماما  ربکا  طبـس  تداـهش 
ار مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  اقآ  تیالو  تماما و  كانبات  رتخا  نیمتفه  تدالو  تسا  هدش  هک  یلقن  ربانب  میئوگیم و  تیلـست  راوگرزب 
ام يارب  هک  دـنک  تنعل  ار  هّیما  ینب  ادـخ  : » دـناهدومرف مالـسلا  مهیلعهمئا  تسا  تاـیاور  رد  هک  يروطنآ  میئوگیم . تینهت  کـیربت و  مه 
اپ رب  ار  دـیع  مسارم  رهاظ  رد  ولو  لاح  میرادـن  يدـیع  هَّللا  ۀـیقب  ترـضح  روهظ  زا  لبق  ات  ام  عقاو  رد  نیارباـنب  دناهتـشاذگن » یقاـب  يدـیع 

نایب امـش  تمدخ  مهاوخیم  مالـسلا  هیلعیبتجم  ماما  ترـضح  تداهـش  تبـسانم  هب  هک  یبلطم  اّما  تسین . دیع  تقیقح  رد  یلو  مینکیم 
ناملغـش لاح  ره  هب  هک  یئاههبلط  ام  ینعی  تسا ، هدـنزاس  یلیخ  ام  يارب  هک  یهلا  ياهّتنـس  زا  ّتنـس  کی  تسا ، یلک  هطباض  کی  منک 

زا هک  یتّنـس  یلک و  بلطم  نآ  تسا و  یگرزب  ياهسرد  هتـشذگ ، ثداوح  نیا  ام  يارب  تسا  مالـسلا  مهیلعنیرهاط  همئا  ءاـیبنا و  لـغش 
، تسا سکع  هب  هیـضق  یهاگ  تسا و  یئاهن  تسکـش  کـی  تسا و  یئادـتبا  يزوریپ  کـی  تاـقوا  یهاـگ  هک  تسا  نیا  . تسا یهلا  ننس 
زا میشابن و  لد  شوخ  یئادتبا  يزوریپ  زا  دیاب  مینک  یـسررب  ار  ادخ  ياهتنـس  نیا  ًاعقاو  رگا  ام  تسا . یئاهن  يزوریپ  یئادتبا و  تسکش 

دراد یئادـتبا  تسکـش  یهاگ  قح  لطاب ، قح و  راـک  ناـیرج  رد  مهدیم : حیـضوت  ار  بلطم  نیا  لاـح  میـشابن . ناـما  رد  یئاـهن  تسکش 
ياهناسنا رگا  ام  و  یئاهن . تسکـش  کـی  دراد و  یئادـتبا  يزوریپ  کـی  تسا  سکع  هب  ًـالماک  لـطاب  اـّما  تسا . یئاـهن  يزوریپ  نکیلو 

زیرگ گنج و  تسا ، روطنیمه  مه  اهگنج  رد  دروخیمن  درد  هب  یئادتبا  يزوریپ  میریگب . رظن  رد  ار  یئاهن  يزوریپ  دـیاب  میـشاب  یلقاع 
رد دیاش  دنهد ، همادا  گنج  هب  دیاب  دـنوش . سویأم  دـیابن  اهنیا  دروخیم  تسکـش  یکی  دـننکیم  هلمح  مه  هب  رکـشل  ود  یهاگ  تسه .

یلیخ هک  دننزیم  یلثم  کی  فرع  رد  تسین . مولعم  راک  رخآ  دننک ، هاگن  راک  يادتبا  هب  دنناوتیمن  اهناسنا  دـنوش . زوریپ  گنج  ياهتنا 
ترُک هک  یغرم  کی  ینعی  هچ ؟ ینعی  درمـش ». زییاپ  رخآ  رد  ار  اههجوج  دـیاب  : » دـنیوگیم هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  بلطم  نیا  ياـیوگ 

دوشیم لاحـشوخ  اهغرم  مخت  نیا  بحاص  دباوخیم . اهغرم  مخت  نیا  يور  غرم  دـنراذگیم ، شیاپ  ریز  غرم  مخت  هناد  تسیب  دـیآیم ،
دوش هجوج  شاهمه  غرم  مخت  تسیب  نیا  هک  تسا  نیا  هب  شدـیما  دـنراذگب و  شیاپ  ریز  غرم  مخت  هناد  تسیب  هک  تفریذـپ  غرم  نیا  هک 

دـساف ات  دـنچ  دـنوش و  هجوج  اهغرم  مخت  نیا  زا  ات  دـنچ  راک  رخآ  ات  تسین  مولعم  نوچ  ارچ ؟ هن . دـنک ؟ باـسح  شیور  دـناوتیم  یلو 
دـساف اهغرم  مخت  هّیقب  دـیآیمن و  دوجوب  رتشیب  هجوج  ات  جـنپ  دـباوخیم و  اهغرم  مخت  نیا  يور  غرم  نیا  دـینیبیم  تقو  کـی  دـنوشب .
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دنداتفا هار  هجوج  ددع  تسیب  دمآ . رد  شمامت  دـیباوخ و  اهغرم  مخت  نیا  يور  هک  مینکیم  ضرف  الاح  بوخ  دوریم . نیب  زا  دوشیم و 
، دـنکیم شاهفخ  دراذـگیم و  شندرگ  يور  اپ  ردام  ار  یکی  هک  دـینیبیم  تقو  کی  دـسرب ، رمث  هب  شاهمه  اهنیا  هک  تسین  مولعم  اما 
هب دـنوش و  گرزب  دـننک و  ادـیپ  لاـشوپ  رپ و  دـنیایب  اـهنیا  اـت  تسین  موـلعم  دریمیم . دـسریم و  تفآ  یکی  هـب  دربیم و  هـبرگ  ار  یکی 

دناوتیم یتقو  غرم  بحاص  دـننامب . اهنآ  زا  ات  دـنچ  دـسرب ، اهنآ  هب  یتافآ  هچ  هام  دـنچ  نیا  رد  زیئاـپ  اـت  دـنیایب ، رد  غرم  کـی  تروص 
نیب زا  زیئاپ ، ندمآ  ات  رگا  اما  دناهدیـسر . لامک  هب  زیئاپ  رخآ  رد  دناهدش و  غرم  هجوج ، ددع  تسیب  ره  دنیبب  زیئاپ  رد  هک  دشاب  لاحـشوخ 

؟ دـندنام یقاب  اهنآ  زا  ات  دـنچ  شرخآ  یلو  دـندمآ  نوریب  هجوج  تسیب  لّوا  هک  تسا  تسرد  تسین . یلاحـشوخ  ياج  رگید  نیا  دـنتفر 
رظن زا  اّما  دوب  یفرع  یفرع  رظن  زا  نیا  درمـش . زیئاپ  رخآ  دـیاب  ار  اههجوج  درک و  زاب  باسح  نآ  يور  دوشیمن  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا 

باسح اهنآ  يور  دوشیمن  ار  یعفد  ياهتفرـشیپ  اّما  دراد  مه  تفرـشیپ  دراد ، ینیـشن  بقع  اهگنج ، رد  تسا . روط  نیمه  زین  یبرجت 
هبرـض نمـشد  تسا  نکمم  تقو  نآ  رد  یلو  میدـش  زوریپ  هک  دـنوشیم  لاحـشوخ  نمـشد ، كاخ  لد  رد  دـنوریم  تقو  کی  درک  زاب 
اهنآ دنک و  هلمح  نمـشد  تسا  نکمم  دننامب . ناشکاخ  لد  رد  هشیمه  اهنآ  هک  دراذگب  نمـشد  هک  تسین  مولعم  هک  انعم  نیا  هب  دـنزب ؛
باسح شیور  یئادتبا  ياهيزوریپ  نآ  تسیک ؟ اب  يزوریپ  مینیبب  دیاب  درک  ادیپ  همتاخ  گنج  هک  تبقاع  دـنوش ، ینیـشن  بقع  هب  روبجم 
زوریپ نیفلاخم  رما  ودـب  رد  تسا  نکمم  دـمآ  شیپ  نیقتم  ریغ  نیقتم و  نیب  ياهزرابم  رگا  ( 2 «) َنیقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  : » دیامرفیم نآرق  تسین 

تانایرج نیا  مالـسا  ردـص  ياهگنج  رد  تسا . نیقتم  نآ  زا  يزوریپ  تبقاـع  درادـن . ّتیلک  نیا  یلو  دـنروخب  تسکـش  نیقتم  دـنوش و 
ام دندیگنج و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دنتـشاد ، گنج  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دناهتـشاد ، گنج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هداتفا ، قافتا 

هدوب یئادتبا  اهتسکـش  نیا  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  راک  رخآ  هب  یتقو  یلو  دـناهدوب  یئادـتبا  تسکـش  راتفرگ  ًالومعم  اهنیا  هک  مینیبیم 
ماما اقآ  روطچ ؟ میدرک . هبرجت  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  دروم  رد  ار  هلئـسم  نیا  هدوب . مالـسلا  مهیلعتیب  لها  يارب  یئاهن  يزوریپ  تسا و 

هیلعنیسح ماما  اقآ  دننکیم  رکف  اهیـضعب  دوب ؟ هچ  گنج  ياههزیگنا  الاح  دش . عورـش  مه  گنج  دندمآ ، البرک  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح 
ماما اقآ  هیـضق  تسین . روطنیا  یلو  دندروخ ، تسکـش  دنروآ و  تسدب  ار  يزوریپ  دنتـسناوتن  یهتنم  دناهدمآ  تموکح  دـصق  هب  مالـسلا 

اّما دنک  مادعا  ار  ترضح  تساوخیم  دندرک  ترجه  هنیدم  زا  هنابش  ترضح  دوب . هفیظو  يانبم  رب  نآ  لحارم  مامت  مالسلا و  هیلعنیـسح 
هدزاود هفوک  مدرم  دوب . یهلا  نما  مرح  نوچ  دوب ، هفیظو  دندمآ  هّکم  فرط  هب  دوب . هفیظو  نیا  دنوشن  مادعا  هک  دندرک  ترجه  ترـضح 
توعد مدرم  نوچ  دندمآ  هفوک  هب  دریذـپب . دـندرک  توعد  ار  وا  مدرم  یتقو  هک  تسا  ماما  هفیظو  دـندرک ، ناشتوعد  دنتـشون و  همان  رازه 

ات دنهدن  ناشن  یلمعلا  سکع  چیه  ای  دننک  تعیب  ای  دیاب  ماما  نیاربانب  دـنوش . هفوک  دراو  ماما  دنتـشاذگن  هفوک  یکیدزن  رد  دـندوب . هدرک 
هلمح رفن  ود  داتفه و  نیا  هب  دنوش . هتـشک  رهاظ  بسح  هب  هکنیا  ولو  دوب  عافد  ماما  هفیظو  اجنیا  رد  دننک . عافد  دـیاب  هک  ای  دـنوش  هتـشک 

، دوب یئادتبا  تسکـش  رهاظ  بسح  رب  يزوریپ ؟ ای  دوب  تسکـش  نیا  الاح  دندش . هتـشک  عافد  رد  دندش و  عافد  هب  روبجم  اهنآ  دـندرک و 
نادـیم نامه  رد  زور  نامه  دـندش  هتـشک  ناشباحـصا  نارای و  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یتقو  هکنیا  يارب  تشاد ، یئاـهن  يزوریپ  یلو 

مایق دیزی  هیلع  دندش و  فورعم  نیباّوت  هب  دندمآ و  شوه  هب  هزات  اهنآ  زا  رفن  رازه  هدزناپ  یعازخ  درُص  نب  نامیلس  یگدرکرـس  هب  البرک 
بـسح هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دش . هدنک  هّیما  ینب  هشیر  دندرک و  دعاسم  حاّفـس  دمحا  راتخم و  مایق  يارب  ار  هنیمز  مک  مک  دندرک و 

هیلعنیسح ماما  ترضح  راثآ  زا  نیا  دش . مامت  هّیما  ینب  يدوبان  تمیق  هب  هک  دش  یئاهن  يزوریپ  کی  یلو  دنتـشاد  یئادتبا  تسکـش  رهاظ 
، دوب یئادتبا  تسکش  دوب ، تسکش  مه  رگا  دنتشادن  یتسکش  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  سپ  دوب . نشور  یلیخ  هیـضق  هک  دشابیم  مالـسلا 
اب ترـضح  تسا . روط  نیمه  ًانیع  مه  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ترـضح  اـقآ  هب  عجار  دنتـشاد . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ار  یئاـهن  يزوریپ 

هیلعیلع ترـضح  زا  دـعب  دـندوب و  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  باکر  رد  هک  ار  نزریـشمش  درم  رازه  دـص  هیواعم  دـندش ، ریگرد  هیواعم 
هک یئاج  ات  دنتشگرب  دنتفرگ و  لوپ  مک  مک  رفن ، رازه  یس  ات  رازه  تسیب  دیرخ . لوپ  اب  ار  دندش  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هب  هتسباو  مالسلا 

نوچ تسین ، زیاج  هک  دننک  تعیب  هیواعم  اب  دنهاوخب  رگا  دنیامن ؟ تعیب  ای  دننک  حلص  ای  دنگنجب  الاح  دندنام . اهنت  مالسلا  هیلعنسح  ماما 
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يّدح رد  دنتشاذگ  اهنت  ار  ترضح  اهنآ  دندیرخ و  ار  ترضح  نایفارطا  همه  دنگنجب  دنهاوخب  تسا . یبیرغ  بیجع و  راّکم  درم  هیواعم 
یلو تسکـش  شرهاظ  حلـص  دننک ؛ حلـص  دـیاب  راچان  دـننکب ، دـنناوتیمن  مه  گنج  سپ  دندیـشک ، ترـضح  ياپ  ریز  زا  ار  زامناج  هک 
يارب ار  هنیمز  هنوگچ  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  ترـضح  هک  دـیوشیم  هّجوتم  دـیناوخب  ار  هماندـهع  ِّداوم  رگا  ارچ ؟ دوـب . يزوریپ  شنطاـب 

هیلعنسح ماما  منکیم . نایب  امـش  يارب  ار  اهنآ  هک  یبلاج  ياهدنب  دـش ، میظنت  دـنب  دـنچ  رد  همان  حلـص  دـندرک . مهارف  هیواعم  تسکش 
طقاس رابتعا  هجرد  زا  ار  شدوخ  درکن و  لمع  هماندهع  نیا  هب  هیواعم  هکنیا  يارب  هنوگچ ؟ دندنک . ار  هیواعم  روگ  حلـص ، نیا  اب  مالـسلا 
حلـص دنب  دـنچ  لاح  درب . نیب  زا  ار  دوخ  ّتیثیح  هماندـهع  حلـص و  نیا  نتـسکش  يدرمناوجان و  رطاخ  هب  یمدرم  یعرـش و  رظن  زا  درک و 
ّتنس ادخ و  باتک  هب  ًالوا  هکنیا : هب  طورشم  مینکیم  راذگاو  وت  هب  ار  راک  نیا  ام  دندومرف  ترـضح  تسا . بلاج  رایـسب  هک  تسه  همان 

رد تساوخ  شلد  هک  يراک  ره  شدوخ ، تساوخ  قباطم  دـناوتن  ات  دنتـسب  ار  وا  ياپ  تسد و  ینک . لمع  نیحلاص  يافلخ  هریـس  ربمغیپ و 
« ِهِدَْعب ْنِم  ِنَسَْحِلل  ُْرمَالا  َنوُکَی  ْنَا  : » مود دندرک . شدنبیاپ  نیحلاص  يافلخ  هریس  ادخ و  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  دهد . ماجنا  تکلمم 

هیلعنیسح ماما  هب  تموکح  دش ، يدمآ  شیپ  مالسلا  هیلعنسح  ماما  يارب  رگا  دسرب و  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هب  تموکح  هیواعم  زا  دعب 
ّالا ًاّیلَع  َرُکْذَیال  ْنَا  َو   » فرط نآ  زا  دـنکن و  یجک  نهد  نینمؤملاریما  هب  هیواعم  رگید  نینمؤملاریمأ » َّبَس  َكُْرتَی  ْنَا  : » موس دـسرب . مالـسلا 
هب مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هیلع  ار  هیواعم  ياهیـشاپ  مس  يولج  ترـضح  دـنکن . دای  يرگید  زیچ  هب  ریخ  هب  زج  نینمؤملاریما  زا  و  ٍْریَِخب »
یف ام  ُءاْنِثتْـسا  : » دندومرف میوگیم ) ار  شلامجا  لاح  دراد  تبحـص  رادقم  کی  مراهچ  دیق  نیا  هتبلا   ) هکنیا مراهچ : دنتفرگ . ّتیفیک  نیا 

وت هب  ار  روما  همه  دـندومرف  ترـضح  دوب . هفوک  لاملا  تیب  رد  مهرد  رازه  رازه  هاجنپ  مَهْرِد » فلا  ِفالآ  ُۀَـسْمَخ  َوُه  َو  ِۀَـفوُکلا  ِلام  ِْتَیب 
هک دندومرف  و  مَهْرِد » ْفلَا  ْیَْفلَا  ِنَسَحلا  یلا  َلِمْحَی  ْنَا  ِۀَیِواَعُم  یلَع  َو  . » یـشاب هتـشادن  ار  لاملا  تیب  رد  فّرـصت  قح  اما  مینکیم  راذگاو 

ینب هب  يرتشیب  ماهس  لاملا  تیب  زا  ِءاَطَعلا » یف  َمِشاَه  یَنب  َلِّضَُفی  ْنَا  َو  . » دوش هداد  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هب  لاملا  تیب  زا  مهرد  نویلیم  ود 
فلا فلا  ْنیَّفَِـصب  ُهَعَم  َِلُتق  ْنَم  ِدالْوَا  َو  ِلَمَجلا  َموَی  نینِمؤُملا  َریِما  َعَم  َِلُتق  ْنَم  ِدالوَا  یف  َقِّرَُفی  ْنَا  َو  : » هک دـنیامرفیم  دـعب  دـنهدب و  مشاـه 

دادرارق نیا  ّتیصاخ  دندوب . نیّفص  لمج و  گنج  رد  ءادهـش )  ) ناگدش هتـشک  دالوا  هک  دنهدب  یناسک  هب  زین  مهرد  نویلیم  کی  مَهْرِد »
رگا ّالا  هتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  نیّفـص  لمج و  گـنج  يادهـش  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دریذـپب  ار  داد  رارق  نیا  هیواـعم  رگا  هک  دوب  نیا 
اهنآ ینعی  دیهدب  لوپ  ردق  نیا  ناشدالوا  هب  دیوگیم  هکنیا  سپ  دشیم  هداد  اهنآ  هب  يزیچ  دیابن  لاملا  تیب  زا  دندوبن  ناملـسم  اهنیا 

یف اُوناَک  ُْثیَح  َنُونِمآ  ساَّنلا  َّنَا  یلَع  مجنپ « : دراذگیم . تّحـص  لمج  نیّفـص و  ياهگنج  يور  ًالمع  هیواعم  دـناهدش و  هتـشک  مولظم 
هچ ماش ، رد  هچ  دنشاب  اجک  ره  ناملـسم  مدرم  هک  دوب  نیا  دادرارق  ياهدنب  رگید  زا  ْمِِهنَمَی » َو  ْمِهِزاَجِح  َو  مِِهقاَرَع  َو  ْمِهِماَش  یف  ِهَّللا  ِضْرَا 

دهاوخیم سک  ره  ْرَمْحَالا » َو  َدَوْسَالا  َنِمُؤی  ْنأ  َو  دـندومرف « : و  دنتـسه . ناما  رد  اج  همه  هیروس ، نمی و  رد  هچ  قارع ، رد  هچ  هفوک ، رد 
رگا هیواعم  ْمِِهتاوَفَه » ْنِم  ُنوُکَی  اَم  ۀَیِواَعُم  َلِمَتْحَی  ْنأ  َو  . » دشاب هتشادن  يراک  وا  اب  یسک  دشاب  ناما  رد  تسوپ  خرـس  ای  گنر  هایـس  دشاب 

ار یـسک  هتـشذگ  عیاقو  هب  تبـسن  یـضَم » اَِمب  ًادَـحَا  َِعبَّتَی  ْنأ ال  َو  . » دـنک تشذـگ  اهنآ  زا  دنتـشاد  یناماسبان  راک  اـهنآ  یتقو  کـی  مه 
مدرم هیواعم و  مچرپ  ریز  ماش  مدرم  نوچ  دـشاب . هتـشادن  يراک  مه  قارع  مدرم  هب  ینعی  ِۀَـنْحِإب » ِقاَرَعلا  َلْهَا  َذُـخأَی  َو ال  . » دـنکن ریگتـسد 

ره مالـسلا  هیلعیلع  باحـصا  دشاب و  هتـشادن  يراک  قارع  مدرم  اب  هیواعم  هک  دندومرف  دندوب . مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مچرپ  ریز  قارع 
دشاب و ناما  رد  ناشسومان  ناشدالوا و  ناشناج ، ناشلام ، دنتـسه  اج  ره  اهاتـسور ، اهرهـش ، رد  اهنابایب ، رد  دنـشاب ، ناما  رد  دنتـسه  اجک 

ِهیِخأل َو ال  ٍّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحَلل  یْقبَی  ْنأ ال   » مه یکی  دـشابن . ناشـسومان  لام و  ناج و  ضّرعتم  يدـحا  دـشاب . هتـشادن  يراک  اهنآ  اب  یـسک 
دنشاب هتشادن  ياهئطوت  ناشناگتسباو  مالسلا و  امهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  ۀَِلئاَغ » هَّللا  لوُسَر  ِْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ٍدَحأل  َو ال  ْنیَسُحلا 

درک ءاضما  ار  هماندهع  نیاو  درک  تقفاوم  مه  هیواعم  دش و  ءاضما  دادرارق  رد  اهنیا  همه  و  ( 3) دنشاب هتشادن  یسایس  راک  هب  يراک  ینعی 
اپ ریز  ار  هماندـهع  نیا  نم  تـفگ  درک و  هراـپ  تشاذـگ و  شیاـپ  ریز  ار  هماندـهع  نـیا  زور  کـی  یلو  داد . هـمادا  دوـخ  تموـکح  هـب  و 

دنک هراپ  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  هماندهع  دیایب  هک  دشاب  درمان  ردق  نیا  دیابیمن  دهدیم  ءاضما  ددنبیم و  دهع  هک  یناملسم  کی  متشاذگ .

شهادت امام حسن مجتبیعلیه السالم            صفحه 8 از 12

http://www.ghaemiyeh.com


هـصالخ دراد . یقالخا  نادـجو  هن  نامیا و  هن  نید ، هن  دوشیم  مولعم  درب و  نیب  زا  ار  دوخ  رابتعا  تّیثیح و  درک و  ار  راک  نیا  هیواعم  یلو 
. دوب هیواعم  يارب  گرزب  تسکـش  کی  نیا  تسین و  ناشدوجو  نوناک  مامت  رد  نید  یلاـقثملا  ةرذ  هک  دـندرک  تباـث  ناـشلمع  اـب  اـهنیا 

دهعّیلو شدوخ  يارب  دوب  اـنب  مه  دـعب  درک  دوباـن  شدوخ  تسد  هب  ار  شدوخ  نطاـب  رد  یلو  دوـب  يزوریپ  رهاـظ  بسح  هب  تسا  تسرد 
دهعّیلو ناونع  هب  ار  دیزی  مه  دعب  دراذگب . شدوخ  ياج  هب  ار  یـسک  کی  دناوتب  ات  درک  مومـسم  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دنکن . باختنا 

ماـما اـب  وا  هک  تسا  هتفرن  ناـشدای  هک  مه  مدرم  درک . مالـسلا  هـیلعنسح  ماـما  هماندـهع و  اـب  یمـسر  تفلاـخم  کـی  رگید  درک . یفرعم 
دعاسم ار  هنیمز  و  تسین . زیچ  چـیه  هب  دـنبیاپ  هک  تسا  يزواجتم  ناسنا  کی  وا  هک  دـندیمهف  مدرم  تسا . هتـسب  نامیپ  مالـسلا  هیلعنسح 

نیب زا  ار  اهنآ  دننک و  مایق  دـنناوتب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هکنیا  ات  دـتفیب  ور  هّیما  ینب  عیاجف  مک  مک  دـنوش و  ینابـصع  مدرم  هک  درک 
هـشیر يارب  دش  دعاسم  هنیمز  هصالخ  هبرجت ، یب  ناوج  دیزی  مه  نآ  راک  رـس  رب  دیزی  ندمآ  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  تضهن  اب  دـنربب .

هیلعنیسح ماما  دنتـشاد . ار  یئاهن  تسکـش  دوب و  یئادتبا  يزوریپ  ناشیزوریپ ، دنامن . یقاب  نانآ  راثآ  زا  يرثا  رگید  هّیما و  ینب  ندش  نک 
. تسا یگرزب  سرد  ام  يارب  نیا  و  ( 4 «) َنیقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  : » میئوگیم نآ  هب  ام  هک  دنتشاد . ار  یئاهن  يزوریپ  یئادتبا و  ناشتسکش  مالسلا 
دوشیم و ضوع  خرچ  ادرف  سپ  درادن . تاُبث  اهنیا  یلو  میسرب  نامدوخ  فادها  هب  یعرش  هدعاق و  فالخ  لمع  کی  اب  ام  تسا  نکمم 
ره رد  دیتسه  ملع  لها  هَّللدمحلا  هک  امش  دنادرگرب . ار  اههتـشذگ  دناوتیمن  مدآ  تقو  نآ  یهلا ، ّتنـس  قبط  ًالثم  دنکیم . رییغت  اههمانرب 

ّقفوم مدآ  دـهدیم و  باوج  يروف  هک  تسا  یئاهزیچ  کی  دیـشاب  یئاهن  يزوریپ  رکف  هب  طـقف  دیـشابن و  یئادـتبا  يزوریپ  رکف  هب  یلاـح 
خیرات زا  ام  هک  تسا  یگرزب  ياهسرد  نیا  دوشیم و  التبم  یئاهتبکن  هچ  هب  ینیبیم  تبقاع  تسین . نآ  رد  تبقاـع  نسُح  یلو  دوشیم 

ِهَّللا ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالّسلا  َو  دیامرفب . تیانع  تبقاع  نسُح  ام  هب  مالسلا  مهیلعتیب  لها  تکرب  هب  ادخ  میریگیم . مالـسلا  مهیلعتیب  لها 
ُهتاکََرب َو 

اه یقرواپ 

هیادهلا مالعا  ( 3 تسا »! ناراگزیهرپ  يارب  کـین  ماجنارـس  و  : » صصق 83 فارعا 128 ، ( 2 تسا » یناسآ  یتخـس  اـب  يرآ ، :» حرش 6 ( 1
صصق 83 فارعا 128 ، ص146 4 )
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