
 
 

  ٢۴چاپ گلبهار ص ) جامع النورين(مال اسماعيل سبزواری، کتاب انسان
  )١٨۶٩(ر    آزاترکيبات ديگر 

  
  آزاِر ُابنه

اگر بسم هللا  . يکی از وقت هايی که شيطان حضور به هم می رساند، وقتی است که مرد می خواهد با زوجه اش نزديکی کند
وقتی هم که اين طفل به دنيا می آيد . نطفه هم از پدر است و هم از شيطاننگفت شيطان هم با او دخول ميکند، آن وقت آن 

) فرمايش امام جعفر صادق است، از پيش خود نمی گويم( انگشتش را می رساند به ماتحت آن طفل: شيطان باز حاضر است
ی شود؛ اگر هم زن است می آيد انگشتش را به معقد آن بچه فرو ميکند، آن وقت که بزرگ شد اثرش اين است که مآبون م

  .فاحشه می شود هر شب يک جايی می رود
  
  

در صحرا بود که جبرئيل ] در سن صد و بيست سالگی. [اولين کسی بود در عالم که ختنه کرد) عليه السالم( حضرت ابراهيم *
ديد تا بخواهد به شهر . شتدالکی نبود، تيغ دالکی هم همراه ندا» خداوندمی فرمايد بايد ختنه کنی! ابراهيم«: آمد عرض کرد

برود طول می کشد و امر خدا تاخير می افتد، تاخير در امر خدا را جايز ندانست، تيشه ای داشت با خودش که درختی چيزی 
  ) مال اسماعيل سبزواری- جامع النورين. (قطع بکند، ديد طول می کشد با همان تيشه پوست ختنه گاه را قطع کرد

  

آن قدر شبيه ابراهيم بود که ] فرزند ابراهيم[اسحاق .  در انسان به هم نمی رسيدموی سفيد) عليه السالم(تا زمان ابراهيم  *
پروردگارا، موی ريش مرا سفيد کن تا ميان من «: عرض کرد) عليه السالم(ابراهيم . مردم پسر و پدر را از هم امتياز نمی دادند

  ) مال اسماعيل سبزواری-مجمع النورين. (ی که ريشش سفيد شد او بوداول کس» و اسحاق امتياز باشد
  
  
  

آثار ارزشمندی به جای مانده است که از ميان آنها می توان به مجمع  حاج مال اسماعيل سبزواری ازعلمای بزرگ تشيعاز 
  .النورين و نوادراآلثار اشاره کرد

  
 

  :گردآورنده
  شاهين کاويانی

 
/com.kaviyani-derafsh://https 

/com.kaviyani-derafsh-the://https 
  

https://derafsh-kaviyani.com/
https://derafsh-kaviyani.com/
https://the-derafsh-kaviyani.com/
https://the-derafsh-kaviyani.com/

