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لامالا یهتنم  زا  ياهدیزگ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

ثدحم لامالا  یهتنم  زا  ياهدیزگ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1316 اضر - ، يداتسا  هسانشرس : 
-5971-964 کباش :  ص 39  يرهاظ :  تاصخـشم  هدیزگرب 1380 . رشن  رتفد  مق  رشن :  تاصخـشم  يداتـسا  اضر  شـشوکهب  هر /  یمق 

تسرهف تیعـضو  لایر  52000-67-5971-964 لاـیر ؛  52000-67-5971-964 لاـیر ؛  52000-67-5971-964 لاـیر ؛  52000-67
سابع فیلات  لالا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامالا  یهتنم   " باتک هدش  هداس  نتم  هدیزگرب و  باتک  نیا  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : 

مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  یناگدنز  دـلج : يور  ناونع  تشاددای :  لایر   1382  : ناتـسبات 2000 مود  پاچ  تشاددای :  دـشابیم  یمق 
یهتنم رگید :  ناونع  هر  یمق  ثدحم  لامالا  یهتنم  زا  ياهدیزگ  رگید :  ناونع  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  یناگدنز  دلج :  يور  ناونع 

زا لبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم :  مالـسلاهیلع  همطاف  ترـضح  یناگدـنز  رگید :  ناونع  هدـیزگرب  لـالا  یبنلا و  خـیراوت  یف  لاـمالا 
يدنب هدر  هدیزگرب  لالا  یبنلا و  خـیراوت  یف  لامالا  یهتنم  . 1254 سابع 1319 -  یمق  هدوزفا :  هسانش  همانتـشذگرس  11ق --  ترجه - 

م3256-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  48ز9  فلا /BP27/2 هرگنک : 

همطاف ترضح  تداعس  اب  تدالو  نایب  رد 

رد هک  دنا  هتفگ  هدوب و  هرخالا  يدامُج  هام  متسیب  زور  رد  ترـضح  نآ  تدالو  هک  دنا  هدرک  رکذ  املُع  رثکاو  حابـصم »  » رد یـسوط  خیش 
هک هدومرف  بولقلا » ةایح   » رد هّللا  همحر  یسلجم  همالع  و  [ . 1  ] دنا هتفگ  تثعب  زا  مجنپ  لاس  یضعب  هدوب و  تثعب  زا  مّود  لاس  هعمج  زور 

مالّسلااهیلع همطاف  ترضح  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ْدَدُع »  » بحاص
حطبا رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  دوب  نانچ  ترـضح  نآ  هب  هجیدخ  لمح  ّتیفیک  دش و  دلوتم  هجیدخ  زا 

اب دش  لزان  لیئربج  هاگان  رمعو ، رکبوباو  سابعو  هزمحو  حاضحـض  نب  رذـنمو  رـسای  نب  رامعو  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اب  دوب  هتـسشن 
هلآو هیلع  هّللا  یلـص  دـمحم  يا  هک  ار  ترـضح  نآ  درک  ادـنو  درک  رپ  ار  برغمو  قرـشم  ات  دوشگ  ار  دوخ  ياهلابو  دوخ  یلـصا  تروص 
لهچ ترضح  نآ  سپ  ینک ؛ رایتخا  يرود  هجیدخ  زا  زور  هنابش  لهچ  هک  دیامن  یم  رماو  دناسر  یم  مالـس  ارت  العا  یلع  دنوادخ  مّلـسو 

ار وا  تفگو : داتـسرف  هجیدخ  يوس  هب  ار  رامعو  درک  یم  تدابع  حابـص  ات  اهبـش  تشاد و  یم  هزور  اهزورو  تفرن  هجیدـخ  هناخ  هب  زور 
ار دوخ  تاریدقت  هک  تسا  هدرک  رما  نینچ  نم  راگدرورپ  نکیلو  تسین  توادعو  تهارک  زا  وت  يوس  هب  نم  ندماین  هجیدخ  يا  هک  وگب 
دوخ و هکئالم  اب  هبترم  دـنچ  زور  ره  دـنک  یم  تاهابم  وت  هب  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هبو  یکین  زج  دوخ  قح  رد  ربم  نامگو  دزاس  يراـج 

یـضقنم یهلا  هدعو  تّدم  ات  مشاب  یم  دسا  تنب  همطاف  هناخ  رد  نمو  یباوخب  دوخ  باوختخر  ردو  يدنبب  ار  دوخ  هناخ  رد  بش  ره  دـیاب 
دـش لزان  ترـضح  نآ  رب  لیئربج  دش  مامت  زور  لهچ  نوچو  تسیرگ  یم  ترـضح  نآ  تقرافم  زا  تبون  دنچ  زور  ره  هجیدـخو  ددرگ .

هاگان سپ  نم ، تمارکو  هفحت  يارب  وش  اّیهم  هک  دناسر  یم  مالـس  ارت  العا  یلع  دـنوادخ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دـمحم  يا  تفگو :
: تفگو تشاذـگ  ترـضح  نآ  شیپ  ردو  دـندوب  هدیـشوپ  نآ  يور  رب  تشهب  سدنـس  زا  لامتـسد  هک  دروآ  یقبطو  دـش  لزاـن  لـیئاکیم 

نآ راطفا  ماگنه  نوچ  بش  ره  هک  تفگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نک و  راطفا  ماعط  نیا  رب  بشما  هک  دیامرف  یم  وت  راگدرورپ 
هک دومرف  ارم  بش  نیا  رد  دیامن ، راطفا  ترـضح  نآ  ابو  دیایب  دهاوخ  هکره  هک  مدوشگ  یم  ار  رد  هک  درک  یم  رما  ارم  دش  یم  ترـضح 

نایم ردو  دوشگ  ار  قبط  دومن  راطفا  هدارا  نوچ  سپ  تسا ؛ مارح  نم  ریغ  رب  ماعط  نیا  هک  دوش  لخاد  یـسک  راذـگمو  نیـشنب  هناخ  ِرَد  رب 
ریـس هک  دومرف  لوانت  اه  هویم  نآ  زا  سپ  تشهب ، بآ  زا  یماجو  دوب  روگنا  هشوخ  کیو  امرخ  هشوخ  کی  تشهب  ياـه  هویم  زا  قبط  نآ 

تـسش یم  ار  شتـسد  لیئاکیم  تخیر و  یم  شکرابم  تسد  رب  بآ  تشهب  قیربا  زا  لیئربجو  دـش  باریـس  ات  دـیماشآ  بآ  نآ  زاو  دـش 
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لوغشم هک  تساخرب  ترضح  نوچو  تفرالاب . نامسآ  هب  اهفرظ  اب  هدنامیقاب  ماعطو  درک  یم  كاپ  تشهب  لامتسد  زا  ار  شتسد  لیفارساو 
هچ هضیرف  زامن  هن  تسا  یّبحتـسمو  هلفان  ياهزامن  دارم  هک  تسا  مولعم   ) تسین زیاج  ارت  زامن  تقو  نیا  رد  هک  تفگ  لـیئربج  دوش  زاـمن 
قح هک  یئامن  تعجاضم  وا  ابو  يور  هجیدخ  لزنم  هب  لاحلا  هک  دیاب  دنراد ) یم  راطفا  رب  مدـقم  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رب  ماماو  یبن  بءاد 
هک تفگ  هجیدخو  دش  هجیدخ  هناخ  هّجوتم  ترـضح  نآ  سپ  دـیامن . قلخ  هبّیط  يا  هیرذ  وت  لسن  زا  بش  نیا  رد  هک  دـهاوخ  یم  یلاعت 

هماـج ردو  مدرک  یم  ار  دوخ  زاـمنو  متخیوآ  یم  ار  اـه  هدرپو  متـسب  یم  ار  اـهرد  دـش  یم  بش  نوچو  مدوـب  هتفرگ  تفلا  یئاـهنت  اـب  نم 
هک مدیـسرپ  مدینـش ، ار  هناـخ  ِرَد  يادـص  هک  مدوب  باوخ  ناـیم  رد  بش  نیا  رد  مدرک  یم  شوماـخ  ار  غارچو  مدـیباوخ  یم  دوخ  باوخ 

! هجیدخ يا  دومرف : ترضح  نآ  نآ ؟ ندیبوک  تسین  اور  ار  يرگید  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دمحم  ریغ  هب  هک  دبوک  یم  ار  رد  تسیک 
مدوشگ و ار  ردو  متسج  اج  زا  مدینـش  ار  ترـضح  نآ  يازفا  حرف  يادص  نوچ  مّلـس  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  دمحم  منم  هک  ار  رد  نک  زاب 
اج هب  زامن  تعکر  ود  درک و  یم  دیدجت  ءوضو  دیبلط و  یم  بآ  دومن  یم  ندـیباوخ  هدارا  نوچ  هک  دوب  نآ  ترـضح  نآ  تداع  هتـسویپ 
هبو تفرگ  ارم  تـسد  دـش  لـخاد  اـتو  درکن  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  رحـس  كراـبم  بـش  نـیا  رد  دـش و  یم  باوـختخر  لـخادو  دروآ  یم 

ترـضح نآ  تداعـس  اب  تدالو  تیفیک  اّما  [ . 2 . ] متفای دوخ  مکـش  رد  ار  همطاـف  رون  نم  تساـخرب  تعجاـضم  زا  نوچو  درب  باوختخر 
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّضَفُم  زا  ربتعم  دنـس  هب  هّللا  همحر  قودص  خیـش  هک : تسا  نانچ 

تلاسر ترـضح  تجوازم  رایتخا  هجیدـخ  نوچ  هک  دومرف  ترـضح  مالّـسلااهیلع ؟ همطاف  ترـضح  تدـالو  دوب  هنوگچ  هک  مدرک  لاؤس 
دندرک یمن  مالـسوا  ربو  دندومن  [ 3  ] ترجه وا  زا  دنتـشاد  ترـضح  نآ  اـب  هک  یتوادـع  زا  هّکم  ناـنز  دومن ، مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

يارب هجیدخ  عزج  مغ و  هدمع  نکیلو  دش  ضراع  میظع  یتشحو  ببس ، نیا  هب  ار  هجیدخ  سپ  دورب ، وا  دزن  هب  ینز  هک  دنتـشاذگ  یمنو 
همطاف ترضح  هب  نوچ  دسرب . ترضح  نآ  هب  یبیـسآ  ناشیا  توادع  تدش  زا  ادابم  هک  دوب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

ترـضح زا  ار  تلاح  نیا  هجیدخ  دومرف ، یم  ربص  ار  وا  دوب و  وا  سنومو  تفگ  یم  نخـسوا  اب  مکـش  رد  همطاف  دـش  هلماح  مالّـسلااهیلع 
هک دومرف  دیدن  وا  دزن  ار  یسکو  یصخش  اب  دیوگ  یم  نخس  هجیدخ  هک  دینش  دش  لخاد  ترضح  يزور  سپ  تشاد ، یم  ناهنپ  تلاسر 

ترضح تسا ! نم  سنومو  دیوگ  یم  نخـس  نم  اب  تسا  نم  مکـش  رد  هک  يدنزرف  تفگ : هجیدخ  یئوگ ؟ یم  نخـس  هک  اب  هجیدخ  يا 
هب وا  زا  ارم  لسن  یلاعت  قحو  تکربو  تنمیماب  رهاط  لسن  تسا  وا  تسا و  رتخد  دنزرف  نیا  هک  دهد  یم  ربخ  ارم  لیئربج  کنیا  هک  دومرف 

ياه هفیلخ  ار  ناشیا  یحو ، ياضقنا  زا  دعب  یلاعت  قح  دیـسر و  دـنهاوخ  مه  هب  نید  نایاوشیپ  ناماما و  وا  لسن  زاو  دروآ ، دـهاوخ  دوجو 
درد نوچ  دش  کیدزن  مالّـسلااهیلع  همطاف  بانج  تدالو  هکنآ  ات  دوب  تلاح  نیا  رد  هجیدـخ  هتـسویپو  نیمز . رد  دـینادرگ  دـهاوخ  دوخ 

دنداتـسرف وا  باوج  رد  ناشیا  دنوش ؛ رـضاحوا  دزن  هک  داتـسرف  سک  مشاه  نادنزرفو  شیرق  نانز  يوس  هب  درک  ساسحا  دوخ  رد  ندیئاز 
میئآ یمن  وت  هناخ  هب  ببـس  نیا  هب  ام  درادـن  یلام  تسا و  ریقف  هک  يدـش  بلاطوبا  میتی  نزو  يدرکن  ام  لوق  لوبق  يدربن و  ام  ناـمرف  هک 
مدنگ نز  راهچ  هک  دید  هاگان  تلاح  نیا  رد  دیدرگ  كانهودـنا  رایـسب  دینـش  ار  ناشیا  ماغیپ  نوچ  هجیدـخ  میوش . یمن  وت  روما  هّجوتمو 
سرتم هک  تفگ  ناشیا  زا  یکی  سپ  دیـسرتب ، ناشیا  ندید  زا  هجیدخ  دندوب ، هیبش  مشاه  ینب  نانز  هبو  هدـش  رـضاحوا  دزن  الابدـنلب  نوگ 
محازم رتخد  هیـسآ  مّودو  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هجوز  هراس  منم  میئوت ، ناریهظ  امو  وت ؛ يوس  هب  میراگدرورپ  نالوسر  اـم  هک  هجیدـخ  يا 

ار ام  یلاعت  قحو  تسا  نارمع  نب  یـسوم  رهاوخ  موثلُک  مراهچو  تسا  نارمِع  رتخد  میرم  موسو  تشهب  رد  دوب  دـهاوخ  وت  قیفر  هک  تسا 
تسشن هجیدخ  تسار  بناج  رد  ناشیا  زا  یکی  سپ  میئامن . تنواعم  تلاح  نیا  رب  ارت  میشاب و  وت  دزن  تدالو  تقو  رد  هک  تسا  هداتسرف 

هب نوچو  دمآ  دورف  هزیکاپو  كاپ  مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  سپ  رـس ، تشپ  رد  مراهچ  ور و  شیپ  رد  موسو  پچ  بناج  رد  يرگید  و 
هکنآ رگم  دنامن  یعضوم  نیمز  برغمو  قرـشم  ردو  دینادرگ  نشور  ار  هّکم  ياه  هناخ  هک  يا  هبترم  هب  دیدرگ  عطاس  وا  رون  دیـسر  نیمز 
ناشیا ياهقیرباو  دنتشاد  تسد  رد  تشهب  زا  یتشطو  یقیْربِا  کی  ره  دندمآرد و  هناخ  نآ  هب  نیعلاروح  زا  رفن  هدو  دش  نشور  رون  نآ  زا 
تسش ای  لسُغ  رثوک  بآ  هبو  تشادرب  ار  مالّـسلااهیلع  همطاف  بانج  دوب  هجیدخ  يور  شیپ  رد  هک  ینز  نآ  سپ  رثوک ، بآ  زا  دوب  ولمم 
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زا هماج  کی  رد  ار  مالّسلااهیلع  همطافو  دوب  رت  يوبشوخ  رَْبنَعو  کْشُم  زاو  رتدیفس  ریش  زا  هک  دروآ  نوریب  يدیفـس  هماج  ود  داد و  وش  و 
ُدِّیَـس ِهّللا  ُلوُسَر  یبَا  َّنَاَو  ُهّللا  ِالا  ِهِلاال  ْنَا  ُدَهْـشَا  تفگ : همطاف  دروآرد ، نخـس  هب  ار  وا  سپ  دـینادرگ  وا  هعنقم  ار  رگید  هماجو  دـیجیپ  نآ 

ناربمغیپ دیس  ادخ  لوسر  مردپ  هکنآ  هبو  ادخ  یگناگی  هب  مهد  یم  یهاوگ  ینعی  ِطابْسَالا . ُةَداس  يْدلُوَو  ِءایِصْوَالا  ُدِّیَس  یْلَعب  َّنَاَو  ِءایْبنَالا 
درک مالـس  نانز  نآ  زا  کی  ره  رب  سپ  تسا . ناربمغیپ  ياه  هدازدـنزرف  تاداس  منادـنزرف  تسا و  ناربمغیپ  ءایـصوا  دیـس  مرهوشو  تسا 

نآ تدالو  هب  دنداد  تراشب  ار  رگیدکی  دندش و  نادنخ  تشهب  نایروحو  دندرک  يداش  نانز  نآ  سپ  دـناوخ ، ناشیا  مان  هب  ار  کی  رهو 
هجیدخ اب  هسّدقم  نانز  نآ  سپ  دندوب ، هدرکن  هدهاشم  يرون  نانچ  رتشیپ  هک  دش  ادیوه  ینـشور  رون  نامـسآ  رد  و  نایملاع . نانز  هدـّیس 

، اروا لسنو  ار  وا  هداد  تکرب  یلاعت  قح  تسا ،  تکرباب  هزیکاـپ و  تسا  هرّهطمو  هرهاـط  هک  ار  رتخد  نیا  ریگب  دـنتفگو : دـندرک  باـطخ 
ردق نآ  يزور  رد  مالّـسلااهیلع  همطاف  سپ  تشاذگوا ، ناهد  رد  ار  دوخ  ناتـسپو  لاحـشوخ  داش و  تفرگ  ار  ترـضح  نآ  هجیدخ  سپ 

[ . 4 . ] دننک ّومن  لاس  رد  رگید  لافطا  هک  درک  یم  ّومن  ردق  نآ  یهام  ردو  دننک  ّومن  یهام  رد  رگید  لافطا  هک  درک  یم  ّومن 

بانج نآ  لئاضف  زا  یخرب  همطاف و  ترضح  هفیرش  باقلا  یماسا و  یخرب  نایب  رد 

مان ُهن  ار  مالّـسلااهیلع  همطاف  هک  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نایبظ  نب  سنوی  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
هک دومرف  ترضح  سپ  ءارهز . هثّدُحم و  هّیضرم و  هیضار و  هّیکز و  هرهاطو و  هکرابُمو  هقیدصو  مالّسلااهیلع  همطاف  یلاعت : قح  دزن  تسا 

ینعی رَّشلا ؛ َنِم  ْتَمُِطف  دومرف : ترضح  نم ؛ دّیس  يا  نآ  ینعم  زا  ارم  هد  ربخ  متفگ : تفگ ، سنوی  همطاف ؟ ریسفت  تسیچ  هک  یناد  یم  ایآ 
رب ار  وا  دوبن  يریظنو  يوفک  ار ، وا  دومن  یمن  جیوزت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  هک  دومرف  ترـضح  سپ  اهیدب ، زا  تسا  هدـش  هدـیرب 
هک هدومرف  ثیدـح  نیا  همجرت  لیذ  رد  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع  [ . 9 . ] دـندوب وا  زا  دـعب  هک  اهنآ  هنو  مدآ  هن  تمایق  زور  ات  نیمز  يور 

ینعی هرهاط » مارک و« دالواو  تازجعم  تـالامکو و  لـضف  ملع و  رد  تکرب  بحاـص  ینعی  هکراـبم » و« تسا ، هموصعم  ینعم  هب  هقیدـص » »
ینعی هیـضرم » یلاعت و« قح  ياـضق  هب  یـضار  ینعی  هیـضار » تاریخو و« تـالامک  رد  هدـننک  ّومن  ینعی  هّیکز » صقن و« تافـص  زا  هزیکاـپ 

نیا هک  نادب  و  يونعم . يروُص و  رون  هب  ینارون  ینعی  ءارهز »  » تفگ و یم  نخسوا  اب  کَلَم  ینعی  هثّدحم » ادخ و« ناتسودو  ادخ  هدیدنسپ 
یم لضفا  نامّزلارخآ  ربمغیپ  زا  ریغ  هب  ناشیا  يایصواو  ناربمغیپ  عیمج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنیا  رب  دنک  تلالد  فیرـش  ثیدح 

قیرط زا  هرتاوـتم  ثیداـحا  رد  و  [ . 10 . ] یهتنا دـنا  هدرک  زین  ناشیا  رب  مالّـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تیلـضفا  رب  لالدتـسا  یـضعب  هکلب  دـشاب 
هدیرب منهج  شتآ  زا  ار  وا  نایعیـش  ار و  وا  یلاعت  قح  هک  دنا  هدیمان  همطاف  نیا  يارب  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هّماعو  هّصاخ 

: دومرف یمان ؟ یم  لوتب  ار  همطاف  ببس  هچ  هب  هک  دندیسرپ  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  هدش  تیاورو  [ . 11 . ] تسا
هّللا همحر  قودص  خیش  [ . 12 . ] تسا شوخان  ناربمغیپ  نارتخد  رد  نوخ  ندید  دنیب ، یمن  وا  دـننیب  یم  رگید  نانز  هک  ینوخ  هکنآ  يارب 

ترضح هناخ  هب  لّوا  دومرف  یم  تعجارم  يرفس  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب 
نآ ياهرفـس  زا  یـضعب  رد  سپ  دنتفر ؛ یم  دوخ  نانز  هناخ  هب  نآ  زا  دعب  دندنام و  یم  یتدـم  دـندرب و  یم  فیرـشت  مالّـسلااهیلع  همطاف 

تعجارم بانج  نآ  نوچ  تخیوآ ، هناخ  ِرَد  رب  هدرپ  تخاس و  هرقن  زا  هراوشوگو  دنبولگو  دنبتسد  ود  مالّسلااهیلع  همطاف  بانج  ترضح 
هناخ رد  ار  لاح  نآ  دش و  هناخ  لخاد  ترضح  نوچ  دندومن  فقوت  هناخ  رد  رب  باحصاو  درب  فیرشت  مالّسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  دومرف 

اهتنیز يارب  ترضح  هک  تسناد  همطاف  ترضح  تسشن ، ربنم  دزن  هب  دمآرد و  دجـسم  هب  تفر و  نوریب  كانبـضغ  دومرف ، هدهاشم  همطاف 
هبو داتـسرف  بانج  نآ  دزن  هب  ار  همهو  هدوشگ  ار  اه  هدرپ  دنک و  ار  اه  هراوشوگو  اهجنرب  تسدو  دـنبندرگ  سپ  دـندمآ ، بضغ  هب  نینچ 
هب ار  اهنآ  نوچ  هدب . ادخ  هار  رد  ار  اهنیا  دیوگ  یمو  دناسر  یم  مالس  ترتخد  هک  وگب  ترضح  هب  تفگ  درب  یم  ار  اهنآ  هک  صخـش  نآ 

دّمحم لآو  دّـمحم  يارب  زا  ایند  داـبوا ! يادـف  شردـپ  متـساوخ  یم  هک  ار  هچنآ  همطاـف  درک  دومرف : هبترم  هس  دـندروآ  ترـضح  نآ  دزن 
همطاـف هناـخ  هبو  تساـخرب  سپ  داد ؛ یمن  بآ  یتبرـش  ار  نارفاـک  اـیند  رد  ادـخ  دوـب  يا  هشپ  ربارب  ادـخ  دزن  یبوـخ  رد  اـیند  رگا  تـسین 
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مّلسو هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  هماع  قیرط  زا  یسوط  خیشو  دیفم  خیش  [ . 9 . ] دش لخاد  مالّسلااهیلع 
همطاف تسا ، هدرزآ  ارم  دنک  هدرزآ  ار  وا  هک  ره  تسا و  هدـینادرگ  داش  ارم  دـنادرگ  داش  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  هک  دومرف 

رد هک  ار  يدـحا  مدـیدن  تفگ : یم  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  یـسوط  خیـشو  [ . 10 . ] نم دزن  تسا  مدرم  نـیرتزیزع  مالّـسلااهیلع 
یم ابحرم  اروا  دمآ  یم  ترضح  نآ  دزن  هب  همطاف  نوچ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  همطاف  زا  دشاب  رت  هیبش  نخـسو  راتفگ 

ترضح نآ  لابقتساو  تساخ  یمرب  تفر  یم  همطاف  هناخ  هب  ترضح  نوچ  دناشن ، یم  دوخ  ياج  رد  دیسوب و  یم  ار  وا  ياهتـسدو  تفگ 
ترـضح نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًالـسُرم  يدـنوار  بطق  [ . 11 . ] دیـسوب یم  ار  ترـضح  نآ  ياهتـسدو  تفگ  یم  اـبحرمو  درک  یم 

ار ترـضح  نآ  ياج  تسناوت  یمن  هک  اریز  دنامن ؛ هنیدم  رد  رگید  هک  درک  دای  دنگوس  نَْمیَا  ّمُا  دومرف  تلحر  ایند  زا  مالّـسلااهیلع  همطاف 
يوس هب  تسد  دش  سویأم  بآ  زا  نوچ  داد  يور  یمیظع  یگنـشت  ار  وا  لزانم  زا  یـضعب  رد  دش  هکم  هجوتم  هنیدم  زا  سپ ، دـنیبب  یلاخ 

زاجعا هب  سپ  درک ؟ یهاوخ  كاله  یگنشت  زا  ارم  ایآ  ما ، مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  همداخ  نم  ادنوادخ ! تفگو : درک  زارد  نامـسآ 
، دیدرگن ندیماشآو  ندروخ  هب  جاتحم  لاس  تفه  ات  دیماشایب  بآ  نآ  زا  نوچ  دمآ  ریز  هبوا  يارب  نامسآ  زا  یبآ  ْولَد  مالّسلااهیلع  همطاف 

[ . 12 . ] دش یمن  هنشت  دنداتسرف  یم  اهراک  يارب  مرگ  رایسب  ياهزور  ار  وا  مدرم 

يدوهی داتشه  ندش  ناملسم  ینارون و  رداچ 

ترـضح رداچو  دش  ضرق  هب  جاتحم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يزور  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطقو  بوشآ  رهـش  نبا 
سپ تفرگ . ضرق  هبوج  زا  يردـقو  دوب  مشپ  زا  رداچ  نآو  تشاذـگ  نهر  دوب  دـیز  شمان  هک  يدوهی  درم  دزن  هب  ار  مالّـسلااهیلع  همطاف 

هک دید  عطاس  رداچ  نآ  زا  يرون  دمآرد  هرجح  نآ  هب  يدوهی  نز  دش  بش  نوچ  تشاذـگ ، هرجح  ردو  درب  هناخ  هب  ار  رداچ  نآ  يدوهی 
سپ درک ، لـقن  دوب  هدـید  هچنآ  تفر و  دوخ  رهوش  دزن  هب  درک  هدـهاشم  ار  بیرغ  تلاـح  نآ  نز  نوچ  دوب  هدرک  نشور  ار  هرجح  ماـمت 

تعرـس هب  تسا  هناخ  نآ  رد  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  رداـچ  هک  دوب  هدرک  شومارفو  دـش  بجعت  رد  تلاـح  نآ  عامتـسا  زا  يدوهی 
، تسا هدرک  نشور  ار  هناخ  رینُم  رْدـَب  دـننام  هک  تسا  تمْـصِع  کلف  دیـشروخ  نآ  رداچ  عاعـش  دـید  هک  دـش  هرجح  نآ  لخادو  تفاـتش 

رـضاح ار  ناشیا  زا  رفن  داتـشهو  دـندیود  دوخ  ناشیوخ  هناـخ  هب  شنزو  يدوهی  سپ  دـش  هداـیز  شبجعت  تلاـح  نیا  هدـهاشم  زا  يدوهی 
زا ربتعم  دنـس  هب  دانـسالا » بُْرق   » رد [ . 13 . ] دندیدرگ رّونم  مالـسا  رون  هب  یگمه  مالّـسلااهیلع  همطاف  رداچ  عاعـش  تکرب  زاو  دـندینادرگ 

تمدخ هچره  هک  دومرف  ررقم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 
ایـسآ زا  دـشاب  هناخ  نوردـنا  تمدـخ  هچرهو  دروآ  اج  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اهنیا  لاثماو  مزیهو  بآ  زا  دـشاب  رد  نوریب 

زا ربـتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نباو  [ . 14 . ] دـشاب مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اب  اـهنیا  لاـثما  ندرک و  بوراـج  نتخپ و  ماـعط  ناـن و  ندرک و 
دوخ بارحم  رد  مالّسلااهیلع  همطاف  مردام  هعمج  بش  رد  هک  دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
یم اعد  هتسویپ  هک  مدینـش  دش  علاط  حبـص  اتو  دوب  اعدو  مایقو  دوجـسو  عوکر  رد  هتـسویپو  دیدرگ  یلاعت  قح  یگدنب  لوغـشمو  هداتـسیا 
يا متفگ : سپ  درک ، یمن  یئاعد  دوخ  يارب  زاو  درک  یم  رایـسب  ناشیا  يارب  اعدو  درب  یم  مان  ار  ناشیاو  تانم  ؤمو  نینم  ؤم  يارب  زا  درک 

ار هیاسمه  لّوا  نم ! ناجرـسپ  يا  راّدـلا ؛ َُّمث  ُراْجلا  َّیَُنب ! ای  دومرف : يدرک ؟ نارگید  يارب  زا  هکناـنچ  يدرکن  اـعد  دوخ  يارب  زا  ارچ  رداـم !
هلآو هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یبَْلعَث  [ . 15 . ] ار دوخ  رخآو  دیسر  دیاب 

نآ رد  دینادرگ و  یم  ایـسآ  دوخ  ياهتـسد  هبو  رتش  ياهلُج  زا  هدیـشوپ  هماج  هک  دید  ار  همطاف  دمآرد  مالّـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  مّلـسو 
يا دومرف : دش و  ناور  شکرابم  ياه  هدـید  زا  بآ  درک  هدـهاشم  تلاح  نآ  رب  ار  وا  ترـضح  نوچ  داد ، یم  ریـش  ار  دوخ  دـنزرف  تلاح 

ار ادخ  منک  یم  دمح  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : مالّسلااهیلع  همطاف  سپ  ترخآ . ياهتوالح  يارب  شچب  زورما  ار  ایند  ياهیخلت  یمارگ ! رتخد 
ینعی [ 16 [ ؛) یضْرَتَف َکُّبر  َکیطُْعی  َفْوََسلَو  : ) داتـسرف ار  هیآ  نیا  یلاعت  قح  سپ  وا ؛ ياهتمارک  رب  ار  ادخ  منک  یم  رکـشووا  ياهتمعن  رب 
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همطاف ترـضح  تفگ : یم  هک  هدـش  لـقن  يرَْـصب  نَسَح  زاو  [ . 17 . ] يوش یـضار  هک  داد  دـهاوخ  وت  هب  ردـق  نآ  تماـیق  رد  یلاـعت  قح 
ربمغیپ یتقو  و  [ 18 . ] درک یم  مرو  شکرابم  ياهاپ  هک  داتـسیا  یم  اپ  رب  ردق  نآ  یلاعت  قح  تدابع  ردو  دوب  تما  نیرتدباع  مالّـسلااهیلع 
يدرم دنیبنو  ار  يدرم  دنیبن  هکنآ  تفگ : مالّسلااهیلع  همطاف  نز ؟ يارب  زا  تسا  رتهب  زیچ  هچ  دومرفوا  هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ 

هک هدش  تیاور  ْمیَُعنوبا » هیلح   » زاو [ . 20 [ ( ] 19  ] ٍضَْعب نِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  : ) دومرفو دینابسچ  هنیس  هب  ار  دوخ  هدید  رون  ترضح  سپ  ار ؛ وا 
[ . 21 . ] درک هنیپ  شکرابم  ياهتسد  ایسآ  رثا  زاو  درک  ادیپ  هلبآ  شکرابم  ياهتسد  هک  دینادرگ  ایسآ  ردق  نآ  مالّسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
وا تسین و  هفرخ »  » زا رت  تعفنمرپو  فرشا  یهایگ  نیمز  يور  رد  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینیلک  خیـشو 
هک یتوادعو  ضغب  تهج  هب  ءاقَمُحلا  ۀَْلَقب  هب  ار  هفرخ  دندیمان  هک  ار  هیُما  ینب  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : سپ  تسا  مالّسلااهیلع  همطاف  يزبس 

[ . 22 . ] دنتشاد همطافو  ام  اب 

انیبان درم  ربارب  رد  همطاف  باجح 

همطاـف ترـضح  زا  تساوـخ  نذا  یئاـنیبان  صخـش  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  هدرک  تیاور  رداوـَن »  » رد يدـنوار  هـّللا  لـضف  دـیس 
همطاـف هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  درک ، روتـسم  وا  زا  ار  دوـخ  مالّـسلااهیلع  همطاـف  دوـش ، هناـخ  لـخاد  هک  مالّـسلااهیلع 

اروا نم  دنیب  یمن  ارم  وا  رگا  درک : ضرع  دنیب ؟ یمن  ارت  انیبان  درم  نیا  هکنآ  لاحو  يدرک  روتسم  ار  دوخ  ببس  هچ  هب  دومرف : مالّسلااهیلع 
زینو [ . 23 . ] یشاب یم  نم  نت  هراپ  وت  هک  مهد  یم  تداهش  دومرف : ترضح  سپ  دیامن . یم  هحیار  مامـشتسا  مشابن  هدرپ  رد  رگا  منیب ، یم 

نز هک  دنتفگ  باحصا  دومرف ، لاؤس  نز  تقیقح  زا  دوخ  باحصا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  هدرک  تیاور 
دینـش ار  بلطم  نیا  مالّـسلااهیلع  همطاف  نوچ  دنتـسناوتن ، باوج  باحـصا  تسا ؟ رتکیدزن  ادـخ  هب  نز  یلاح  هچ  رد  دومرف  تسا ؛ تروع 

نت هراپ  همطاف  دومرف : ترضح  دوشن . هناخ  زا  نوریبو  دشاب  دوخ  هناخ  مزالم  هک  تسا  نآ  ادخ  هب  نز  تالاح  نیرتکیدزن  هک  درک  ضرع 
[ . 24 . ] تسا نم 

ارهز ترضح  تاحیبست  رثا 

افتکا ردق  نیمه  هب  میراد  راصتخا  ربانب  نوچ  ام  دوش و  رکذ  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  هردخم  نآ  بقانمو  لیاضف  هک  دیوگ : فلؤم 
تسا رایسب  نآ  تلیـضف  رد  ثیداحا  هک  تسا  ترـضح  نآ  فورعم  حیبست »  » هلمج زا  هدیـسر  ام  هب  یب  یب  نآ  زا  هک  یتاکرب  مینک و  یم 

ترـضح دزن  تسا  رتهب  يزامن  ره  زا  دعب  نآ  ندـناوخ  و  دوش ، یمن  تبقاعدـب  یقـش و  نآ ، هب  دـنک  تموادـم  هک  ره  هکنآ  تسا  یفاکو 
هسو یـسو  ُرَبْکَا  ُهّللا  هبترم  راهچو  یـس  رَهْـشالا  یَلَع  نآ  تیفیکو  [ 25 ، ] يزور ره  رد  ندرازگزاـمن  تعکر  رازه  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

ترضح میلعت  ترـضح  نآ  هک  تسا  رون » ياعد   » رگید و  دوش . یم  دص  عومجم  هک  تسا  هّللا  َناْحبُـس  هبترم  هسو  یـسو  هّللُدْمَْحلَا  هبترم 
هّللا ِمِْسب  تسا : نیا  اـعد  نآو  نآ ، رب  نک  تموادـم  دریگن  بت  ارت  زگره  اـیند  رد  یهاوخ  یم  رگا  هدومرفو  هدرک  هنع  هّللا  یـضر  ناـملس 
َنِم َروُّنلا  َقَلَخ  يذَّلا  ِهّللا  ِمِْسب  ِرُومُـالا  ُرِّبَدـُم  َوُـه  يَّذـلا  ِهّللا  ِمِْسب  ٍروـُن  یلَع  ٌروـُن  ِهّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا  ِروـُن  ِهّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا  ِهّللا  ِمِْسب  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا 

ٍروـُبْحَم ِیبـَن  یلَع  ٍروُدـْقَم  ٍرَدَِـقب  ٍروُْـشنَم  ٍّقَر  یف  ٍروُطْـسَم  ٍباـتِک  یف  ِروُّطلا  یَلَع  َروُّنلا  َلَْزنَا  َو  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  َقَـلَخ  يذَّلا  ِهـّلل  ُدْـمَْحلَا  ِروُّنلا 
ناملس َنیرِهاّطلا . ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  یلَع  ُهّللا  یَّلَص  َو  ٌروُکْشَم  ارَّضلاَو ء  ِءارَّسلا  َیلَع  َو  ٌروُهْـشَم  ِرْخَْفلِاب  َو  ٌروُکْذَم  ِّزِْعلِاب  َوُه  يَذلا  ِهِّللُدْمَْحلَا 
دندوب بت  هبالتبم  هک  هنیدـمو  هکم  لها  زا  رفن  رازه  زا  رتشیب  هب  مسق  ادـخ  هب  ار  نآ  متخومآ  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  نوچ  تفگ 

هدش تیاور  هک  تسا  اهیلع » هّللا  تاولـص   » هرّدخم نآ  هب  هثاغتـسا  زامن  رگیدو  [ 26 . ] یلاعت يادخ  نذا  هب  دـنتفای  افـش  همه  سپ  متخومآ 
هـس یتفگ  زامن  مالـس  نوچو  نکب  زامن  تعکر  ود  سپ  دشاب  هدـش  گنت  نآ  زا  تا  هنیـسو  یلاعت  قح  يوس  هب  دـشاب  یتجاح  ارت  هاگره 
سپ ین ، یث  یغَا  ُۀَمِطاف  ای  یتالوَم  ای  وگب  هبترم  دص  ورب و  هدجـس  هب  سپ  ناوخب  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  وگب و  ریبکت  هبترم 
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رب ار  ور  پچ  بناج  سپ  وگب ، هبترم  دـص  ار  نیمه  ورب و  هدجـس  هب  سپ  وگب ، هبترم  دـص  ار  نیمهو  راذـگ  نیمز  رب  ار  ور  تسار  بناج 
یم رب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  نک ، دای  ار  دوخ  تجاـح  وگب و  هبترم  هد  دـص و  ورب و  هدجـس  هب  زاـب  سپ  وگب ، هبترم  دـصو  راذـگ  نیمز 

تسا تیاور  مالّسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  هدرک  لقن  راکذالا » ۀصالخ   » رد ضیف  ثّدحم  رگید  و  [ . 27 . ] یلاعت هّللا  ءاش  نا  ار  نآ  دروآ 
، مباوخب متـساوخ  یمو  مدوب  هدرک  نهپ  ار  دوخ  باوختخر  هک  یتقو  رد  دش  دراو  نم  رب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوُسَر  ترـضح  هک 
ار نینمؤم  و  ینادرگ ، دوخ  ناعیفش  ار  ناربمغیپو  ینک ، نآرق  متخ  يروآ : اج  هب  لمع  راهچ  هکنآ  زا  دعب  رگم  باوخم  همطاف ! يا  دومرف :
ای متفگ : درک ، ماـمت  ار  دوخ  زاـمن  اـت  مدرک  فقوت  نم  دـش ، زاـمن  لـخادو  دومرف  ار  نیا  ینکب . هرمعو  جـحو  ینادرگ ، دونـشخ  دوـخ  زا 

ترـضح نآ  مروآ ؛ اج  هب  ار  اهنآ  تقو  نیا  رد  مرادن  تردق  نم  هک  يزیچ  راهچ  هب  يدومرف  رما  مّلـسو ! هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
ناربمغیپ ربو  نم  رب  یتسرفب  تاولـص  هاـگرهو  يدرک  نآرق  متخ  اـیوگ  سپ  هبترم ، هس  ار  ُهّللا  َوُه  ْلـُق  یناوخب  هاـگره  دومرفو : درک  مّسبت 

، دـنوش دونـشخوت  زا  ناشیا  یمامت  سپ  نینمؤم ، يارب  زا  ینک  رافغتـسا  هاگرهو  تماـیق  زور  رد  دوب  میهاوخ  وت  ناعیفـش  اـم  نم ، زا  شیپ 
رد اـم  خیـش  دـیوگ : ریقف  [ . 28 . ] يا هدرک  هرمعو  جـح  اـیوگ  سپ  ُرَبْـکَا  ُهّللاَو  ُهّللاـِالا  َهِلا  ـالَو  ِهّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِهـّللا  َناْحبـس  یئوـگب  هاـگرهو 

نیفراع ضعب  زا  ار  اعد  نیا  مارحلا » دلبلا  ءآرما  یف  مالکلا  ۀصالخ   » باتک رد  تنـس  لها  زا  ام  نیرـصاعم  ضعب  هک  هدومرف  كردتـسم » »
هبرجت هب  هک  قیقحت  هبو  یترَیرَـس  َو  يّرِـس  َو  یتریـَصب  َو  يرََـصب  ْرَِّون  اهیَنبَو  اهلَِعبَو  اـهیبَاَو  َۀـمطافو  اـهیناب  َو  ِۀَـبْعَْکلا  َّبَر  َّمُهّللَا  هدرک : لـقن 

. ار وا  مشچ  دنک  ینارون  یلاعت  قح  ندیشک  همرس  تقو  رد  ار  اعد  نیا  دناوخب  هکرهو  مشچ  ینشور  يارب  اعد  نیا  هدیسر 

ترضح نآ  ياهتیصو  هللجم و  نآ  تافو  خیرات  رد 

عقاو هرخ  الا  يدامُج  موس  رد  ترضح  نآ  تافو  هک  تسا  نآ  رقحا  دزن  رهظاو  تسا  رایسب  فالتخا  ترضح  نآ  تافو  زور  رد  هک  نادب 
ياقب سپ  [ . 29 . ] تسین شرکذ  ياج  هک  بلطم  نیا  رب  تسا  يدهاوش  نم  يارب  زاو  تسا  ءاملع  ناگرزب  زا  یعمج  راتخم  هکنانچ  هدـش 

دعب هرّدخم  نآ  ثکم  تدم  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  تیاور  رد  هچرگا  و  هدوب . زور  جنپ  دون و  دوخ ، راوگرزب  ردپ  زا  دعب  ترضح  نآ 
بوخ نکلو  تسین  اجنیا  رد  شرکذ  ماقم  هک  ینایب  هب  درک  رکذ  نآ  يارب  یهجو  ناوت  نکل  هدوب  زور  جـنپو  داتفه  اـیند  رد  دوخ  ردـپ  زا 

دوخ راوگرزب  ردپ  زا  دـعب  لاحره ؛ هب  تسا . لومعم  ًالعف  هکنانچ  ترـضح  نآ  يازعو  تبیـصم  هماقا  رد  قیرط  ود  ره  هب  دوش  لمع  تسا 
لّمأت یسک  رگا  دناد و  يادخ  هک  دیشک  دردو  ّتیذا  ردق  نآ  لیلق  تدم  نآ  رد  دوب ، نایرگو  نالان  هتسویپ  درکن و  ثکم  نادنچ  ایند  رد 

یم درک  باطخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمغیپ  ربق  اب  مالّسلااهیلع  همطاف  نفد  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تاملک  نآ  رد  دنک 
َلاؤُّسلا اَـهِفْحاَف  اهِمْـضَه  یلَع  َکـِتَُّما  ُِرفاـظَِتب  َکـُتَْنبِا  َُکئِّبَُنتَـس  تسا : تاـملک  نآ  زاو  هموـلظم . نآ  تامدـص  هدوـب  رادـقم  هچ  هـک  دـناد 
ترابع لصاح  [ . 30 . ] َنیمِکاْحلا ُْریَخ  َوُهَو  ُهّللا  ُمُکَْحیَو  ُلوُقَتَـسَو  ًالیبَس  ِهَِّثب  یِلا  ْدَِجت  َْملا  هِرْدَِصب  ٍجَـلَتْعُم  ٍلیلَغ  ْنِم  ْمَکَف  َلاْحلا  اَهِْربْخَتْـساَو 
تنواعم هب  وت  رتخد  ارت  داد  دهاوخ  ربخ  يدوز  هبو  دیوگ : یم  مّلـس  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنآ 

ياـهدردو اـهمغ  رایـسب  هچ  ار  لاوـحا  سرپـب  وا  زا  سپ  وا ، قـح  رد  ندرک  ملظو  نم  قـح  بصغ  رب  ار  رگیدـکی  وـت  تما  ندرک  يراـیو 
ضرع امش  هب  ار  همه  يدوز  هبو  درک  تسناوت  یمن  راهظا  یسک  هب  هک  دوب  هتـسشن  مه  يور  رب  مالّـسلااهیلع  همطاف  هنیـس  رد  هک  هدنزوس 

هک تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  تسا . ناگدـننک  مکح  نیرتـهب  وا  درک و  دـهاوخ  مـکحوا  يارب  زا  ادـخو  درک  دـهاوخ 
ْنب یلع  مّلسو و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دمحم  تنب  همطاف  فسوی و  بوقعی و  مدآ و  دندوب : رفن  جنپ  ناگدننک  هیرگ  رایـسب  ینعی  نُوئاَّکب » »

هدنام رهن  ود  دننام  هیرگ  رثا  وا  ّدَخو  يور  هب  هک  تسیرگ  ردق  نآ  تشهب  تقرافم  رد  سپ  مدآ  اما  نیعَمْجَا . مْهیَلَع  هّللا  ُتاوَلَص  نیـسُحلا 
ینک یم  دای  هتـسویپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  وا : هب  دنتفگ  هکنآ  ات  دـش  انیبان  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  فسوی  تقرافم  رب  سپ  بوقعی  اما  و  دوب ؛

بوقعی تقرافم  رد  ردـق  نآ  سپ  فسوی  اما  [ 31 [ ؛ يوش كاله  ای  ینک  هتخادـگ  هّصغ  زا  ار  تندـبو  ضیرم  ار  دوخ  هکنآ  ات  ار  فسوی 
زور نک و  هیرگ  بش  رد  ای  هک  وا  هب  دـنتفگ  دـندش و  يذأتم  وا  هیرگ  زا  دوب  سوبحم  اجنآ  رد  فسوی  هک  ینادـنز  لها  هکنآ  ات  تسیرگ 
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هیرگ تقو  ود  نآ  زا  یکی  رد  هک  درک  حلـص  ناشیا  اب  سپ  شاب ، تکاس  بش  ردو  نک  هیرگ  زور  رد  ای  میریگب  مارآ  ام  ات  شاـب  تکاـس 
لها هک  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافو  رب  تسیرگ  ردقنآ  سپ  مالّـسلااهیلع  همطاف  اماو  دـشاب ؛ تکاس  يرگید  ردو  دـنک 

يادهـش هربقم  هب  تفر  یم  ترـضح  نآ  سپ  دوخ ، هیرگ  يرایـسب  زا  يدرک  رازآ  ار  ام  هک  وا  هب  دنتفگ  دندش و  يذأتم  وا  هیرگ  زا  هنیدم 
تسیب دوخ  ردپ  تبیصم  رب  سپ  مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  اماو  تشگ ؛ یمرب  هنیدم  يوس  هبو  تسیرگ  یم  تساوخ  یم  هچنآو  دحا 

زا یکی  هکنآ  ات  دـیرگن  هک  دـیماشاین  یبآ  زگرهو  دـنکن  هیرگ  هک  دنتـشاذگن  وا  دزن  ماعط  زگره  لاس و  لهچ  یتیاور  هبو  تسیرگ  لاـس 
هک دومرف  ترـضح  ینک ، كـاله  هیرگ  زا  ار  دوخ  هک  مسرت  یم  هّللا ! لوسر  نباـی  موش  وـت  يادـف  تفگ : ترـضح  نآ  ياـه  هدرک  دازآ 

مروآ یمن  داـی  هب  زگره  نم  اـنامه  دـیناد » یمن  امـش  هچنآ  ادـخ  زا  مناد  یمو  ادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  هودـناو  تبیـصم  منک  یم  تیاکـش  »
هک تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  دریگ . یم  نم  يولگ  رد  هیرگ  هکنآ  رگم  ار  همطاـف  نادـنزرف  تداـهش 
دـش يراج  شکرابم  نساحم  رب  شا  هدید  بآ  هک  تسیرگ  ردق  نآ  دش  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تافو  ماگنه  نوچ 
تّما ِناَدب  درک  دنهاوخ  ناشیا  هب  تبسن  هچنآو  دوخ  نادنزرف  يارب  منک  یم  هیرگ  دومرف : تسیچ ؟ امش  هیرگ  ببس  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :

ار وا  نم  تما  زا  يدحَاو  هاَتبَا ، ای  هک  دنک  ادن  وا  نم و  زا  دـعب  دنـشاب  هدرک  متـسوا  رب  ار  دوخ  رتخد  همطاف  منیب  یم  ایوگ  نم ، زا  دـعب  نم 
يا نکم  هیرگ  هک  دومرف  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تسیرگ ، دینش  ار  نخـس  نیا  مالّـسلااهیلع  همطاف  نوچ  دنکن ؛ تناعا 

لوسر ای  وت  تقرافم  زا  میرگ  یم  نکیلو  درک  دـنهاوخ  نم  ابوت  زا  دـعب  هچنآ  يارب  منک  یمن  هیرگ  تفگ : مالّـسلااهیلع  همطاف  نم ، رتخد 
یهاوخ یسک  لوا  وتو  دش  یهاوخ  قحلم  نم  هب  دوز  هک  نم  رتخد  يا  ارت  داب  تراشب  هک  دومرف  ترضح  مّلسو . هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا 
همطاـف ترـضح  هک  دـنا  هدرک  تـیاور  هریغو  نیظعاوـلا » ۀـضور   » باـتک رد  [ . 32 . ] دوـش یم  قـحلم  نم  هب  نـم  تـیب  لـها  زا  هـک  دوـب 

دیبلط ار  ْسیَمُع  تنب  ءامـسَاو  نَْمیَا  ّمُا  ار  دوخ  توم  تسناد  نوچ  دـش  دـتمم  زور  لهچ  اتو  دـش  ضراع  يدـیدش  ضرم  ار  مالّـسلااهیلع 
يا تفگ : دش  رضاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نوچ  دنزاس ، رضاح  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  ار  ناشیا  داتـسرفو 

ترضح مراد . رطاخ  رد  هک  دنچ  يزیچ  هب  منک  یم  تیصو  ارت  مترخآ  رفس  حانج  رد  نمو  دیسر  نم  هب  نم  توف  ربخ  نامسآ  زا  معرسپ !
نآ رد  ار  هکرهو  تسـشن  ترـضح  نآ  نیلاب  رب  سپ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  يا  نک  ّتیـصو  یهاوخ  هچنآ  دومرف :
يا هدوـمن  ترـشاعم  نم  اـب  هک  يزور  زا  یتفاـین و  نئاـخ  وـگغورد و  ارم  زگره  مع ! رـسپ  يا  هـک  دوـمرف  سپ  دـندرک . نوریب  دوـب  هناـخ 

هکنآ زا  يرتناسرت  ادخ  زاو  رت  میرک  رتراکزیهرپ و  رتراکوکین و  ادخ و  هب  يرتاناد  وت  هّللا  ذاعم  هک  دومرف  ترضح  ما . هدرکن  وت  تفلاخم 
ادـخ هب  تسین ، نآ  زا  هراـچ  هک  تسا  يرما  گرم  نکیل  وـت و  تقراـفم  تسا  نارگ  رایـسب  نم  ربو  دوـخ  تفلاـخم  هب  مـنک  شنزرـس  ارت 

ّانِا َو  هّلل  ّانِا  میوگ : یم  سپ  نم ، رب  وت  تافو  دش  میظعو  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تبیـصم  نم  رب  يدرک  هزات  هک  دنگوس 
ادـخ هب  ارم ، تسا  هدـنروآ  نزح  هبو  هدـنزوس  رایـسب  هچو  ارم  رایـسب  هچو  ارم  تسا  هدـنروآدرد  رایـسب  هک  یتبیـصم  يارب  نوـُعِجار  ِهـَْیِلا 

ود ره  یتعاـس  سپ  دـش ؛ دـناوت  یمن  نآ  ضوع  زیچ  چـیه  هک  تسا  يا  هّیزَر  درادـن و  هدـنهد  یلـست  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  هک  دـنگوس 
دوـخ هنیـس  هب  ار  ترـضح  نآو  تفرگ  نماد  هب  یتعاـس  ار  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  رـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  سپ  دنتـسیرگ ،

همطاف سپ  منک ؛ یم  رایتخا  دوخ  رما  رب  ارت  رما  مروآ و  یم  لمع  هب  یئامرف  هچنآ  هک  نکب  ّتیصو  یهاوخ  یم  هچره  هک  دومرف  دینابـسچ 
زا دعب  هک  لوا  ارت  منک  یم  ّتیصو  مّلـسو ، هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مع  رـسپ  يا  دهد  ریخ  يازج  ارت  ادخ  هک  تفگ  مالّـسلااهیلع 

يارب هک  تفگ  سپ  تسا . نم  ْلثِم  نم  نادنزرف  يارب  وا  تسین  نتفرگ  نز  زا  هراچ  ار  نادرم  هک  اریز  يروآرد ؛ دوخ  دقع  هب  ار  هماُما  نم 
؛ نک ناـیب  نم  يارب  ار  نآ  فصو  هک  دومرف  ترـضح  دـنتخاس . نم  يارب  شعن  تروص  هک  مدـید  ار  هکئـالم  هک  اریز  هد  رارق  یـشعن  نم 

یم ّتیصو  زاب  هک  تفگ  سپ  دوب . نآ  دنتخاس  نیمز  رد  هک  یشعن  لواو  درک  تسرد  وا  يارب  زا  ترـضحو  درک  نایب  ار  نآ  فصو  سپ 
نمشدو نم  نمـشد  ناشیا  هچ  دنتفرگ ؛ ارم  قحو  دندرک  متـس  نم  رب  هک  یئاهنآ  زا  یکی  دنوش  رـضاح  نم  هزانج  رب  يراذگن  هک  ارت  منک 

یتقو رد  ینک  نفد  بش  رد  ارمو  دننک  زامن  نم  رب  ناشیا  عابتاو  ناشیا  زا  يدحا  هک  يراذگنو  دنا  ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
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کیدزن مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تافو  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نآ  ریغو  هّمغلا » فشک   » رد [ . 33 . ] دشاب باوخ  رد  اه  هدـید  هک 
يوبو اهلـسغ  نیرتوکین  درک  لسغ  یتیاور  هبو  تخاس  وضو  سپ  مزاـسب ، وضو  نم  هک  رواـیب  یبآ  هک  دومرف  ار  ْسیَمُع  تنب  ءآمْـسَا  دـش 
مهرد لهچ  مردپ  تافو  تقو  رد  لیئربج  ءامـسا ! يا  هک  دومرفو  دیـشوپو  دیبلطون  ياه  هماجو  دـینادرگ  وبـشوخ  ار  دوخو  دـیبلط  شوخ 

هیلع یلع  يارب  زا  یکیو  نم  يارب  زا  یکیو  تشاذـگ  دوـخ  يارب  هّصح  کـی  درک  تمـسق  هس  ار  نآ  ترـضح  تـشهب ، زا  دروآ  روفاـک 
هلبق هب  ار  دوخ  ياپ  سپ  راذـگب  نم  رـس  کیدزن  هک  دومرف  دروآ  ار  روفاک  نوچ  دـننک  طونح  نآ  هب  ارم  هک  روایب  ار  روفاـک  نآ  مالّـسلا ،
هیلع یلع  میوگن  باوج  رگا  ناوخب  ارم  نآ  زا  دـعب  نک  ربـص  یتعاـس  ءامـسا ! يا  هک  دومرفو  دیـشک  دوخ  يور  رب  هماـجو  دـیباوخو  درک 
درک ادـن  ار  ترـضح  نآ  نآ ، زا  دـعب  دیـشک  راـظتنا  یتعاـس  ءامـسا  ما ! هدـیدرگ  قحلم  دوخ  ردـپ  هب  نم  هک  نادـب  نک ، بلط  ار  مالّـسلا 

! تسا هتفر  هار  نیمز  يور  رب  هک  یسک  نیرتهب  رتخد  يا  مدآ ! نادنزرف  نیرتهب  رتخد  يا  یفطصم ! رتخد  يا  تفگ : سپ  دینشن ، یئادصو 
شکراـبم يور  زا  ار  هماـج  دینـشن  باوج  نوـچ  تسا ! هدیـسر  ینْدَا » َْوا  ْنیَـسْوَق  َباـق   » هبترم هب  جارعم  بش  رد  هک  یـسک  نآ  رتـخد  يا 

: تفگ یمو  دیسوب  یم  ار  ترـضح  نآ  داتفا  ترـضح  نآ  يور  رب  سپ  تسا  هدرک  زاورپ  تاّنج  ضایر  هب  شحور  غرم  هک  دید  تشادرب 
[ . 34  ] لاح نیا  رد  ناسرب ؛ ترضح  نآ  هب  ار  ْسیَمُع  تنب  ءامسا  مالس  یسرب  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ 

؟ تسا هتفر  باوخ  هب  ارچ  تقو  نیا  رد  ام ، ردام  ءامـسا ! يا  دـنتفگو : دـندمآرد  رد  زا  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  ماماو  نسح  ماـما  ترـضح 
دوخ مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ  تسا ؛ هدیدرگ  لصاو  بابرالا  بر  تمحر  هب  نکیلو  هتفرن  باوخ  هب  امش  ردام  تفگ : ءامـسا 

تقرافم ندب  زا  محور  هکنآ  زا  شیپوگب  نخس  نم  اب  ردام ! يا  تفگ : یم  دیسوب و  یم  ار  شرونا  يورو  دنکفا  ترـضح  نآ  يور  رب  ار 
نخس نم  اب  نیسح ، وت  دنزرف  منم  ردام ! يا  تفگ : یمو  ار  نآ  دیسوب  یمو  داتفا  شیاپ  يور  رب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دنک و 

! مّلسو هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هشوگ  رگجود  يا  تفگ : ءامسا  سپ  منک ؛ تقرافم  ایند  زاو  دوش  هتفاکش  ملد  هکنآ  زا  شیپ  وگب 
دندیسر دجسم  هب  کیدزن  نوچ  دنتفر  نوریب  ناشیا  سپ  دیناسرب ؛ وا  هب  ار  دوخ  ردام  تافو  ربخو  دینک  ربخ  ار  دوخ  راوگرزب  ردپو  دیورب 

هّللا یلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف  يا  تسیچ ، امـش  هیرگ  ببـس  دنتفگ : دندیود  ناشیا  لابقتـسا  هب  هباحـص  سپ  دندرک ؛ دنلب  هیرگ  هب  ادص 
قوش زا  دیا  هدیدرگ  نایرگ  دـیا  هدـید  یلاخ  ار  دوخ  ّدـج  ياج  رگم  دـنادرگن ، نایرگ  ار  امـش  هدـید  زگره  یلاعت  قح  مّلـسو  هلآو  هیلع 
داتفا رد  يور  رب  دینش  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نوچ  هدرک ، تقرافم  ایند  زا  ام  ردام  دنتفگ : وا ؟ تاقالم 

رد ار  رعـشود  نیا  سپ  مهدب ، یلـست  هک  هب  ار  دوخ  وت  زا  دعب  دومرف : یمو  دمآ  لاح  هب  ات  دنتخیر  ترـضح  نآ  رب  بآ  سپ  درک ، شغو 
ٍدِحاو َدَْعب  ادِـحاو  يداِقْتفا  َّنِاَو  [ . 35  ] ٌلیلَق ِقارِْفلا  َنُود  يذَّلا  ُّلُکَو  ٌۀَقِْرف  ْنیَلیلَخ  ْنِم  ٍعاِمتْجا  ِّلُِکل  رعـش : دومرف : ادا  ترـضح  نآ  تبیـصم 

یئادـج زا  ریغ  هک  یتبیـصم  رهو  دوش  یم  یهتنم  یئادـج  هب  رخآ  تسود ، ود  زا  یعامتجا  ره  ینعی  ؛  ٌلیلَخ َمُوُدَـی  ْنَا ال  یلَع  ٌلـیلَد  [ . 36]
[ . 37 . ] دـنام یمن  یقاب  یتسود  چـیه  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  نم  شیپ  تلاـسر  ترـضح  زا  دـعب  همطاـف  نتفرو  تسا  كدـنا  تسا ، گرمو 

دندش نایرگ  همه  نانزو  نادرمو  دیدرگ  رشتنم  هنیدم  رد  مالّسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تافو  ربخ  نوچ  نیظعاولا » ۀضور   » تیاور قفاومو 
هناخ رد  مشاه  ینب  نانز  دندیود . ترضح  نآ  هناخ  يوس  هب  نادرمو  نانز  دش ، دنلب  هنیدم  ياه  هناخ  زا  نویشو  ترضح  نآ  تبیـصم  رد 

! نانز نوتاخ  ياو  هدّیـس  يا  دنتفگ : یم  ناشیاو  دیآرد  هزرل  هب  هنیدم  ناشیا ، نویـش  يادص  زا  هک  دش  کیدزن  دندش  عمج  ترـضح  نآ 
دوب هتـسشن  ترـضح  نآ  دـندمآ ، یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يوس  هب  هیزعت  هب  جوف  جوف  مدرم  ناـمّزلارخآ ! ربمغیپ  رتخد  يا 

لوسر ترـضح  ربق  دزن  هب  موثلک  ما  دنتـسیرگ . یم  ناشیا  هیرگ  زا  مدرمو  دنتـسیرگ  یم  دندوب و  هتـسشن  ترـضح  نآ  شیپ  رد  ْنیَنـسحو 
، یتفر ایند  زا  وت  زورما  دش و  هزات  ام  رب  وت  تبیـصم  زورما  هّللا ! لوسر  ای  هاتبا ، ای  تفگو : اهُجیـشَن  اهَبَلَغَو  دمآ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

رذوبا سپ  دندیـشک ، یم  هزاـنج  ندـمآ  نوریب  راـظتناو  دـندرک  یم  هیرگو  دـندوب  هدـش  عمج  مدرمو  يدرب . دوخ  يوس  هب  ار  دوخ  رتـخد 
هب اه  هدیدو  تشذـگ  بش  زا  یـساپ  نوچ  دنتـشگربو ، دـندش  قرفتم  مدرم  سپ  داتفا ؛ ریخأت  هب  هزانج  ندروآ  نوریب  تفگو : دـمآ  نوریب 

رذوبَا ریبُز و  لـیقع و  دادـقِم و  راّـمع و  مالّـسلاامهیلع و  نیـسحو  نسحو  نینمؤـملاریما  ترـضح  دـندروآ  نوریب  ار  هزاـنج  تفر  باوـخ 
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نفد اروا  بش  نامه  ردو  دندرک  زامن  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  رب  ترـضح  نآ  ّصاوخ  مشاه و  ینب  زا  یهورگ  هدـْیَُرب و  ناملَـسو و 
یتیاور هبو  تسا . مادک  ترـضح  نآ  ربق  دـننادن  هک  تخاس  رگید  ربق  تفه  ترـضح  نآ  ربق  رود  رب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـندرک .

راومه نیمز  اب  ار  ترـضح  نآ  ربق  رگید  تیاور  هبو  دـشاب ، هبتـشم  اهنآ  نایم  رد  همولظم  نآ  ربق  هک  دیـشاپ  بآ  ار  رگید  ربق  لهچ  رگید ،
نآ ربق  شبن  لایخو  دننکن  زامنوا  ربق  ربو  دننادن  ار  ترـضح  نآ  ربق  عضوم  نیع  هک  دوب  نآ  يارب  اهنیا  دـشابن . مولعم  ربق  تمالع  هک  درک 

تـسا عیقب  رد  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  تسا . هدـش  عقاو  فالتخا  ترـضح  نآ  ربق  عضوم  رد  ببـس  نیا  هبو  دـننارذگن  رطاخ  هب  ار  ترـضح 
نوفدم ترضح  نآ  ربنمو  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  تلاسر  ترـضح  ربق  نیبام  دنا  هتفگ  یـضعبو  مالّـسلاامهیلع  عیقب  همئا  روبق  کیدزن 

رب نم  ربنمو  تشهب  ياهغاب  زا  تسا  یغاـب  نم  ربنمو  نم  ربق  نیباـم  دـندومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  اریز  تسا ؛
هکناـنچ تسا  لاوقا  ّحَـصَا  نیاو  دـندرک  نفد  دوخ  هناـخ  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هتفگ  یـضعبو  [ 38 . ] تشهب ياـهرد  زا  تـسا  يرد 

ربق رد  هک  دنتساوخ  ار  ترضح  نآ  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگیدو  بوشآ  رهش  نبا  [ . 39 . ] دنک یم  تلالد  نآ  رب  هحیحص  تیاور 
[ . 40 . ] درب ربق  هب  تفرگ  ار  ترضح  نآو  مّلسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهتسد  هب  هیبش  دش  ادیپ  ربق  نایم  زا  تسد  ود  دنراذگ 

ترـضح نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلاامهیلع  نیـسُح  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  ینیلُکو  یـسوط  خیش 
علطم وا  لاوحا  رب  ار  مدرمو  اروا  يرامیب  دنک  نامتک  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  دومن  ّتیصو  دش  رامیب  مالّـسلااهیلع  همطاف 

ْسیَمُع تنب  ءامسَاو  دوبوا  يرادرامیب  هّجوتم  دوخ  هدومن  لمع  وا  ّتیـصو  هب  ترـضح  سپ  وا ؛ ضرم  هب  ار  يدَحَا  دنکن  مالعا  دنادرگن و 
ترـضح نآ  تافو  کیدزن  نوچ  مدرم ، زا  دنتـشاد  یم  ناهنپ  ار  وا  لاوحا  تدـم  نیا  ردو  درک  یم  تنواعم  روما  نیا  رد  ار  ترـضح  نآ 

راومه ار  شربق  دیامن و  نفد  ار  وا  بش  ردو  دوشوا  نیفکتو  لسغ  هجوتم  دوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دومرف  ّتیـصو  دش 
ار وا  ربـق  رثا  درک و  نفد  بش  رد  ار  وا  دـیدرگ و  وا  روما  نیفکت و  لـسغ و  هّجوتم  دوـخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  سپ  دـنک ؛

يور رب  شکرابم  ياه  هدید  بآ  درک  ناجیه  ترضح  نآ  هودناو  نزح  دناشف  دوخ  تسد  اب  ار  ترضح  نآ  ربق  كاخ  نوچ  دومنوحم و 
وت رب  نم  زا  مالس  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  تفگو : دینادرگ  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  تلاسر  ترـضح  ربق  هبورو  دش  يراج  شرَْونَا 
قح هدیباوخ  وت  هصرع  رد  كاخ  نایم  ردو  تسا  هدمآوت  ترایز  هب  هک  وت  هدننک  ترایز  وت و  هدید  رون  وت و  هبیبحو  رتخد  بناج  زاو  داب 
زا دـش  فیعـضو  نم  ربصوت  هدـیزگرب  زا  هّللا  لوسر  ای  دـش  مک  و  ددرگ ، قحلم  وت  هب  دوز  هک  درک  رایتخا  تیب  لها  نایم  رد  ار  وا  یلاـعت 

تبیصم نیا  رد  هک  دراد  شیاجنگ  وت  تقرافم  هودنا  ندروآ  بات  وت و  تبیـصم  رد  ندرک  ربص  اب  نکیلو  نم  تّوق  نانز  نیرتهب  تقرافم 
دوخ تسد  هبو  دش  يراج  نم  رَْحنو  هنیس  نایم  رد  وت  سدقم  ناج  هکنآ  زا  دعب  متشاذگ  ربق  رد  دوخ  تسد  اب  ارت  هک  قیقحت  هب  منک  ربص 

هّلل ّانِا  تفگ : دیابو  اهندرک  لوبق  نیرتهب  درک  دیاب  لوبق  هکنآ  تسه  ادخ  باتک  رد  یلب  مدش ، لفکتم  دوخ  ارت  روما  مدیناشوپ و  ارت  هدید 
رایـسب هچ  يدوبر ، نم  زا  ار  ارهز  ترـضحو  یتفرگزاب  نم  زا  ار  دوخ  ناگورگ  يدـینادرگرب و  دوخ  هب  ار  دوخ  تناـما  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  اـّنِاَو 

، تشذگ دهاوخ  يرادیب  هب  نم  ياهبشو  دوب  دهاوخ  هشیمه  نم  هودنا  هّللا . لوسر  ای  نم  رظن  رد  دولآدرگ  نیمز  زبس و  نامسآ  تسا  حیبق 
ملد رد  یمیقم ، اجنآ  رد  وت  نونکا  هک  ار  يا  هناخ  نآ  دـنک  رایتخا  نم  يارب  زا  یلاعت  قح  هکنآ  اـت  تفر  دـهاوخن  رد  هب  نم  زا  هودـنا  نیا 
ادـخ يوس  هبو  اـم  ناـیم  داـتفا  یئادـج  دوز  رایـسب  هچو  هدـنروآرد  هب  اـج  زا  تسا  یهودـنا  ما  هنیـس  ردو  هدـنروآ  كرچ  تسا  یتحارج 

نم قح  بصغ  رب  ار  رگیدـکی  وت  تما  ندرک  يرایو  تنواعم  هبوت  رتخد  ارت  داد  دـهاوخ  ربخ  يدوز  هبو  ار  دوخ  لاـح  منک  یم  تیاـکش 
تـسناوت یمن  راهظا  یـسک  هب  هک  دوب  هتـسشن  مه  يور  ربوا  هنیـس  رد  اهمغ  رایـسب  هچ  ار  لاوحا  سرپب  وا  زا  سپ  وا ، قح  رد  ندرک  ملظو 

ای داـب  وت  رب  مالـس  تسا . ناگدـننک  مکح  نیرتهب  وا  درک و  دـهاوخ  مکح  وا  يارب  زا  ادـخو  تفگ  دـهاوخ  وت  هب  ار  همه  يدوز  هبو  درک 
زا مورب  وت  ربق  دزن  زا  رگا  دیامنن ، تقرافم  ینمشد  يور  زاو  دشاب  هدیناسرن  مه  هب  لالم  تلصاوم  زا  هک  يا  هدننک  عادو  مالـس  هّللا  لوسر 

ربصو ار  ناگدـننک  ربص  تسا  هداد  هدـعو  ادـخ  هک  یئاهباوث  نآ  هب  تسین  نم  ینامگدـب  زا  میامن  تماقا  وت  ربق  دزن  رگا  تسین و  تلـالم 
متـسناد یم  مزال  دوخ  رب  ارت  ربق  دزن  تماقا  هنیآره  دـنا  هدـیدرگ  یلوتـسم  ام  رب  هک  یتعامج  نآ  هبلغ  دوبن  رگا  تسا و  رتوکین  كراـبم و 
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يادخ سپ  گرزب  تبیصم  نیا  رد  هدرم  دنزرف  نز  ِدایرف  دننام  متشاد  یمرب  هلان  هب  دایرف  هنیآ  ره  مدیدرگ و  یم  فکتعموت  حیرـض  دزنو 
دندرک عـنم  ار  شثاریم  رهق و  هب  دـندرک  بصغ  ار  شتّقح  وا و  نانمـشد  سرت  زا  منک  یم  نفد  ناـهنپ  ارت  رتـخد  هـک  دـناد  یمو  دـنیب  یم 

تعاطا ردو  هّللا  لوسر  ای  منک  یم  تیاکـشوت  يوس  هب  سپ  دوب ، هدشن  هنهکوت  مان  دوب و  هتـشذگن  یتّدـم  وت  نامز  زا  هکنآ  لاحو  هینالع 
هدرک لقن  راونالا » حابصم   » زا یسلجم  همالع  [ . 41 . ] وا تاکربو  ادخ  تمحر  داب و  وت  رب  وا و  رب  ادخ  تاولص  سپ  تسه  وکین  یلـستوت 

ربق رد  ار  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  هک  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زاواو 
ُِکتْمَّلَـس مّلـس  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ِهّللاِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهّللِاب  َو  ِهّللا  ِمِْسب  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  تفگ : تشاذـگ 
ْمُکُدـیُعن اهیف  َو  ْمُکانْقَلَخ  اْهنِم  : ) دومرف توالت  سپ  َِکل ؛ یلاعَت  ُهّللا  َیِـضَر  اِمب  َِکل  ُتیـضَر  َو  یّنِم  ِِکب  یلْوَا  َوُه  ْنَم  یِلا  ُۀَـقیّدِّصلا  اَُـهتَّیَا 

اب ترضح  نآ  ربق  دزن  تسـشن  سپ  دنتخیر  نآ  رب  بآ  هک  دومرف  رما  تخیر  وا  رب  كاخ  نوچ  سپ  [ . 42 (. ] يرُْخا ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِمَو 
هّللا همحر  دیهش  خیش  [ . 43 . ] دربب وا  ربق  رس  زا  تفرگ و  ار  شتسد  ترـضح  نآ  يومع  سابع  سپ  نایرب ، نوزحم و  لد  نایرگ و  مشچ 

نینمؤملاریما و هجوز  مّلسو و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترضح  ترایز  تسا  بحتـسم  هک  هدومرف  سورد »  » رازم رد 
زور هس  نم  رب  وا و  رب  هک  ره  هک  مراوگرزب  ردـپ  ارم  داد  ربخ  دومرف  هرّدـخم  نآ  هک  هدـش  تیاور  و  مالّـسلاامهیلع . نیـسحو  نسح  رداـم 

و یلب ، دومرف  امـش ؟ تاـیح  رد  اـیآ  هک  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هب  دـنتفگ  دـنادرگ . بجاو  وا  رب  ار  تشهب  یلاـعت  قح  دـنک  مـالس 
ترـضح و نآ  هناخ  رد  دنک : ترایز  عضوم  هس  رد  دنک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  تساوخ  رئاز  هاگره  و  ام . تامم  زا  دـعب  تسا  نینچمه 

بیرق دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  دعب  دش  لصاو  ادخ  تمحر  هبو  ثعبم ، زا  دعب  لاس  جنپ  دش  عقاو  ترـضح  نآ  تدالو  عیقب . رد  هضور و  رد 
ترایز ار  ترـضح  نآ  هکره  هک  تسا  هدرک  تیاور  ۀـمحرلا » هیلع   » سواط نب  دیـس  هدومرف : یـسلجم  همالع  [ . 44 . ] یهتنا زور  دـص  هب 
ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  َنیعَمْجَا ، ِساّنلا  یَلَع  ِجُجُْحلا  َةَِدلاو  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  نیَملاعلا  ِءاِسن  َةَدِّیَـس  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  دـیوگب : هک  ترایز  نیا  هب  دـنک 
َكِدابِع یْفلُز  َقْوَف  اهُفلَْزت  ًةولَـص  َکِِّیبَن  ِّیِـصَو  ِۀَـجْوَز  َو  َکِِّیبَن  ِۀَْـنباَو  َِکتَمَا  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  دـیوگب : سپ  هُّقَح  ُۀَـعُونْمَْملا  ُۀَـمُولْظَْملا  اَُهتَّیَا 
تـشهب لخاد  ار  وا  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  ّقح  ادـخ ، زا  دـنک  شزرمآ  بلط  سپ  َنیَـضَرالا . ِلـْهَا  َو  ِتاومَّسلا  ِلـْهَا  ْنِم  َنیمَرْکُْملا 

« نیریاّزلا ۀیده  و« حیتافم »  » باتک رد  ام  هک  دیوگ : فلؤم  [ . 45 . ] ندرک ناوت  یم  تقو  همه  تسا و  يربتعم  رصتخم  ترایز  نیا  و  دنک .
افتکا ردق  نیمه  هب  رـصتخم  نیا  ردو  [ 46  ] میا هدرک  رکذ  ار  همولظم  نآ  ترایز  تیفیکو  ترـضح  نآ  ربق  رد  فـالتخا  تراـیز و  باوث 

ّما هب  تسا  تاّنَکُم  هک  يرغـص  بنیز  يربک و  بنیز  نیـسُح و  ماما  نسح و  ماما  هدوب  دـالوا  راـهچ  ار  ترـضح  نآ  هک  نادـبو  مینک . یم 
لوسر زا  دعب  دوب و  هدیمان  نسُحم  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمغیپ  ار  وا  هک  هدوب  هلماح  ار  يدنزرف  و  نیعمجا » مهیلع  هّللا  مالـس   » موثلک

هب هک  مّلسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  يوبن  ثیدح  ینعم  رد  هدومرف : قودص  خیش  دومرف . طقـس  ار  لفط  نآ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ 
هک یجنگ  نیا  دومرف : یم  هک  دوخ  خـیاشم  ضعب  زا  هک  مدینـش  اْهیَنْرَقوُذ  َْتنَا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اْزنَک  ََکل  َّنِا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

راشف هطساو  هب  هک  تسا  نسُحم »  » نامه نیا  دراد ، تشهب  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هدومرف  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمغیپ 
مدیمانو مدرک  داریا  یـصوصخم  باتک  رد  هدش  دراو  مالّـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رب  هک  یبئاصم  نم  هک  دیوگ : ریقف  دش . طقِـس  هناخ  ِرَد 
ُقِّفَوُْملا یلاعَت  هّللاَو  تسین . نآ  لحم  باتک  نیا  دنک ، عوجر  اجنآ  هب  تسا  بلاط  هکره  ناوْسِّنلا .» ِةَدِّیَـس  ِِبئاصَم  یف  نازْحَالا  ُْتَیب   » ار نآ 

. ناعَتْسُْملا َوُه  َو 

یقرواپ
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خیش یلاما  [ » 10 . ] ثیدح 348 سلجم 41 ، ص 305 ، دیفم » خیش  یلاما  [ » 9 . ] 149  / 1 نیظعاولا » ۀضور  ، » قودص ص 64 خیش  رابخالا »
ثیدح 892. سلجم 14 ، ص 400 ، یسوط » خیش  یلاما  [ » 11 . ] ثیدح 30 لوا ، سلجم  ص 24 ، یسوط » خیش  یلاما  ، » ص 159 دیفم »

برق [ » 14 . ] 537  / 2 يدنوار » جـئارخلا  « ؛ یعاقب رتکد  قیقحت :  387  / بوشآ 3 رهـش  نبا  بقانم » [ » 13 . ] 530  / 2 يدنوار » جئارخلا  [ » 12]
لآ بقانم  [ » 17 . ] هیآ 5 (، 93  ) یحض هروس  [ 16 . ] قودص ص 181 خیش  عیارـشلا » للع  [ » 15 . ] ثیدح 170 ص 52 ، يریمح » دانـسالا 

[19 . ] 76  / 43 راونالاراحب » [ » 18 . ] دابآ ردـیح  پاچ   295  / 6 لاّـمعلا » زنک  « ؛ یعاـقب رتکد  قیقحت : ، 390  / بوشآرهـش 3 نبا  بلاط » یبا 
« يدنوار رداون  [ » 23 . ] 367  / 6 یفاکلا » [ » 22 . ] 41  / 2 ءایلوالا » ۀیلح  [ » 21 . ] 84  / 43 راونالاراحب » [ » 20 . ] هیآ 34 (، 3  ) نارمع لآ  هروـس 
43 راونالا » راحب  [ » 26 . ] 332  / 85 راونالا » راحب  [ » 25 . ] ثیدح 126و127 ص 19 ، يدنوار » رداون  [ » 24 . ] ثیدح 126و127 ص 119 ،
هب مظعا  دجسم  هناخباتک  یطخ  هخسن  ص 45 46 ، راکذالا » ۀصالخ  [ » 28 . ] ریبکریما پاچ  یلحر ، ، 149  / 4 خیراوتلا » خسان  [ » 27 . ] /67

« نویعلا ءالج  : » ر.ك تسا . هتـسناد  هیماما  ياملع  نایم  رَهْـشَا  حصا و  ار  لوق  نیا  نویعلا » ءالج   » رد یـسلجم ؛ همالع  [ 29 . ] هرامش 3009
(، 12  ) فسوی هروس  [ 31 . ] 152  / 1 نیظعاولا » ۀضور  موس ؛ ثیدح  مالّـسلااهیلع ،» ارهزلا  دـلوم   » باب ، 459  / 1 یفاکلا » [ » 30 . ] ص 279
رد [ 34 . ] 151  / يروباشین 1 لاتف  نیظعاولا » ۀضور  [ » 33 . ] ثیدح 15 ۀسمخلا ، باب  ، 272  / قودص 1 خیش  لاصخلا » [ » 32 . ] هیآ 85و86

همطاف دزن  زاو  دز  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  ءامسا  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  خلا . مالسلاامهیلع  نیـسح  ماماو  نسح  ماما  ترـضح  لاح  نیا 
ود نآ  درک ! توکس  ءامسا  تسا ؟ اجک  ام  ردام  ءامسا ! يا  دندومرف : دندرک  تاقالم  ار  وا  مالسلاامهیلع  نینسح  دش ، نوریب  مالّـسلااهیلع 

ترـضح نآ  داد  تکرح  دش و  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تسا ، هدیباوخ  ناشردام  هک  دندیدو  دندش  تیب  لخاد  راوگرزب 
هیلع نسح  ماما  سپ  هدلاو ؛ تبیـصم  رد  ارت  دهد  رجَا  ادخ  ردارب ! يا  تفگ : ةَِدلاْولا  یف  هّللا  َرَجآ  اخَا  ای  َلاقَف  تسا  هتفر  ایند  زا  هک  دید  ار 

هخـسن  ) دمحا دعب  امطاف  [ 36 (. ] لدب هخـسن   ) ٌلیلق تامملا  [ 35 (. ] هّللا همحر  یمق  سابع  خیـش  . ) خـلا دـنکفا  ردام  يور  ار  دوخ  مالّـسلا 
ارهزلا دـلوم   » باـب ، 461  / 1 یفاـکلا » [ » 39 . ] 152  - 151  / 1 نیظعاوـلا » ۀـضور  [ » 38 . ] 164  / 2 هـمغلا » فـشک   » هـمجرت [ 37 (. ] لدب
ۀعیرق یبا  نب  دّـمحم  رکبوـبا  یـضاق  زا  راعـشا  نیا  . 414  / بوشآ 3 رهـش  نبا  بلاـط » یبا  لآ  بقاـنم  [ » 40 . ] مهن ثیدح  مالّـسلااهیلع ،»

ۀفیخ هیفخأ  ینّنکل  رفاحل  باوجلا  ّنا  ۀفیج  تفـشک  اّمبرلف  ًءاّطغعم  َّنفـشکتال  ٍۀفیخـس  ٍۀلـضعُم  ّلک  نع  ابئاد  لئاُسی  ْنَم  ای  تسا : يدادغبلا 
هاور اّمع  مکینغی  ۀفیرط  ًالمج  دّمحم  لآ  رارسأ  نم  ترـشنل  ۀفیقن  ادبأ  انتاماه  اهب  ءادعأ  فویـسو  ۀفیلخلا  اهتـسایس  یقلأ  ۀّیعر  ءادتعاالول 
یطو نع  مکیخیش  ْتَمَح  املو  ۀفیرشلا  ۀمطاف  لیّللاب  ْتدُّحل  لاح  ٍّّيَِال  َو  ۀفیقسلا  موی  یف  بیـصأ  نیـسحلا  ّنأ  مکتیرأو  ۀفینحوباو  کلام 

« یسوط خیش  یلاما  [ » 41 (. ] هّللا همحر  یمق  سابع  خیـش  . ) 190  / 43 راونالاراحب »  » ۀفیسأ اهتّـصُغب  تتام  دّمحم  ِْتِنِبل  ّهوأ  ۀقینملا  اهترجح 
هّللا تیآ  هناخباتک  یطخ  هخسن  ص 260 ، راونالا » حابصم  [ » 43 . ] هیآ 55 (، 20  ) هط هروس  [ 42 . ] ثیدح 166 مراهچ ، سلجم  ص 109 ،

. موس لصف  موس ، باب  نانجلا » حیتافم  [ » 46 . ] 198 / 100 راونالا » راحب  [ » 45 . ] 6  / لوا 2 دیهش  هیعرشلا » سوردلا  [ » 44 . ] یشعرم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
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يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
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هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 19زکرم  هحفص 18 
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