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نانمؤم ردام  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

باتک تاصخشم 

تاقیقحت دحاو  نانمؤم / ردام  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  : روآدـیدپ مان  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
يا هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : رـشن تاصخـشم  یناهفـصا  یلازغ  یلع  يوبن ، دـیجم  دیـس  / ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

هلعش تاداسلا  لوتب  هموحرم  دوبدای  هب  باتک  هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم  . 1390 ناهفصا ، هیمئاق 

همدقم

یگنهرف و…  یعامتجا ، ياهتیلاعف  يارب  بسانم  يراتفر  ياهوگلا  نییبت  نانمؤم  رداـم  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مورحم یتیلاعف  هنوگ  ره  زا  ار  ناـنز  هدومیپ ، طارفا  هار  یهورگ  ناـیم  نیا  رد  دوریم ، رامـش  هب  اـم  يهعماـج  رد  ناـنز  زاـین  نیرتیـساسا 
لیاسم نوماریپ  رظن  لامعا  راهظا و  رد  ًاملسم  دننادیم . شخب  افش  يهخـسن  اهنت  ار  عامتجا  رد  اباحمیب  روضح  رگید  ياهدع  دنزاسیم و 

، ناموصعم يهریـس  زا  قیمع  تخانـش  نودـب  ندـنار  نخـس  اریز  تفرگ ، رظن  رد  ار  نآ  یمالـسا  هاگتـساخ  دـیاب  نانز  يهعماج  هب  طوبرم 
رد دوجوم  ياهتیعقاو  لیلحت  یخیرات و  هاـگن  دزاـسیم . راـتفرگ  اهيرگنیحطـس  بادرگ  رد  جراـخ و  یلـصا  رتسب  زا  ار  ناـنز  يهعماـج 

نانز و نوماریپ  ینید  تارظن  یلصا  هاگتساخ  هب  ار  ام  دناوتیم  مالسا ، خیرات  لوط  رد  نانز ، يهعماج  حرطم  رثؤم و  ياهتیصخش  یگدنز 
لماک ياهنومن  ناوتیم  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یگدنز  دزاس . کیدزن  نانآ  یعامتجا  ياهتیلاعف  يهوحن  هدودحم و  صیخشت 
يرپس تیلهاج  نارود  رد  ار  شرمع  زا  يدایز  تدم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  اریز  تسناد ؛ لامک  تمس  هب  ریس  تبثم و  لوحت  زا 

وا یناگدـنز  داهن . ماگ  یمالـسا  کچوک  عامتجا  نیلوا  هب  درپس و  مالـسا  هب  لد  یعامتجا  دوجوم  ياهداضت  مامت  رب  هبلغ  اب  هاـگنآ  درک ،
يو یناگدـنز  ساسح  طاقن  یـسررب  ور  نیا  زا  تسا . یمالـسا  نارود  رد  شیاهتنا  تیلهاج و  نارود  رد  نآ  يادـتبا  هک  تسا  یلپ  نوچ 

اهبـصعت و اهتیلهاج ، نارود  هک  نانز ، هژیو  هب  هعماج ، ياههورگ  يهمه  يارب  دهد و  يرای  تبثم  يوگلا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  دـناوتیم 
. دشاب دنمدوس  دناهدرک  هبرجت  ار  هناگیب  ياهگنهرف  موجه 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  بسن 

« دـِلیَوُخ  » شراوگرزب ردـپ  رهف  نب  بلاغ  نب  يؤل  نب  بعک  نب  ةرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب  يزعلادـبع  نب  دَـسَا  نب  دـِلیَوُخ  تنب  هجیدـخ 
تفرگ میمـصت  نمی  هماکدوخ  هاشداپ  عَُّبت »  » هک یماـگنه  دـیرفآ . یندـنام  داـی  هب  زور  هبعک  میرح  زا  عاـفد  رد  هک  دوب  يروـالد  ناـمرهق 
هنادرم وا  ربارب  رد  تفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  ِدلیَوُخ  دراذگ ، راک  هب  دوب  هتخاس  اجنآ  هک  يدبعم  رد  دنک و  لقتنم  نمی  هب  ار  دوسالارجح 

ناماگشیپ زا  دسا »  » شگرزبردپ دنتخاس . رود  هبعک  میرح  زا  تلذ  اب  ار  نمشد  دنتفاتـش و  وا  يرای  هب  شیرق  نانزریـشمش  رگید  دیگنج و 
ربمایپ دـش ، رازگرب  ناعدـج » نب  هللادـبع   » هناخ رد  مولظم  زا  عافد  قوقح و  قاـقحا  روظنم  هب  ناـمیپ  نیا  دـشابیم . نادرمناوج  ناـمیپ  رد 
نامیپ نیا  رد  ناماگـشیپ  زا  دـسا » . » دـندرکیم دای  یکین  هب  نآ  زا  تشاد و  لاعف  روضح  نامیپ  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

نب دبع  نب  رجح  نب  ۀَحاَوَر  نب  ّمصأ  نب  هدئاز  تنب  همطاف »  » شردام ( 1 . ) تسا هدش  روهشم  لوضفلا » فلح   » ناونع هب  خیرات  رد  هک  دوب 
شیرق ةریت  زا  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  دوب . فینح  نیئآ  عباـت  تلیـضف ، اـب  ییوناـب  رهف  نب  بلاـغ  نب  يؤل  نب  رماـع  نب  صیعم 

. دروخیم دنویپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  بسن  اب  متشه  ياین  رد  ردام  يوس  زا  موس و  ياین  رد  ردپ  يوس  زا  دشابیم ،

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دلوت 
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دَسَا نادنزرف  زا  ِدلیَوُخ  شردپ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هکم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  جنپ  هاجنپ و  ًادودح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
هب دـندوب . شیرق  يهلیبق  زا  تشاد و  ماـن  رهف »  » ود ره  دـج  دوب . مصا  نب  ةدـئاز  رتخد  همطاـف  شرداـم  دـمآیم و  رامـش  هب  يَّزُْعلادـبع  نب 
هللا مالس  هجیدخ  ترضح  داهن . اهنت  راگزور  نآ  بوشآ  رپ  يایند  رد  ار  هجیدخ  دش و  هتـشک  ( 2  ) راِجف ياهگنج  زا  لبق  شردپ  یتیاور 

ههربا هاپـس  موجه  دهاش  هک  تشذگیمن  شرمع  زا  رتشیب  لاس  هدزناپ  دیاش  دوب ، هتخودنا  گنـسنارگ  یتایبرجت  تیلوفط  نارود  رد  اهیلع 
دمآرد بسک  هب  يراـجت  ياـهناوراک  نداد  بیترت  اـب  هک  دـنراد  هراـشا  یناـمز  هب  وا  دروم  رد  یخیراـت  نوتم  نیلوا  دوب . ادـخ  يهناـخ  هب 

هب دـندوب ، هداد  رارق  تورث  بسک  يهیلوا  لوصا  زا  ار  يراوخابر  هک  هنامز  راجت  مسر  زا  رود  هب  يوق  یتیارد  تیریدـم و  اـب  وا  تخادرپ .
ِدنزرف نز و  نداد  تسد  زا  ات  هاگ  هک  يَوبَر ، تراجت  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زیتس  هچرگ  ( 3 . ) دروآ يور  ياهبراضم  تراجت 

رهاظ و ییابیز  دوجو  اـب  هک  دریگیم  لکـش  یناـمز  وا  یگدـنز  تاحفـص  نیرتکاـنبات  اـما  تسا  مهم  ياهلوقم  دوخ  دیـشکیم ، راکهدـب 
یکاپ لامک و  زا  ياهجرد  نانچ  هب  تخابن و  ار  دوخ  راـگزور  نآ  دـساف  يهعماـج  رد  زگره  هناـنز ، یلاـع  تافـص  ماـمت  زا  يرادروخرب 
هرهاط هب  تیلهاج  رد  ةَرِهاَّطلا » ِۀِیلِهاَْجلا  ِیف  یَعُْدت   » نوچ یتارابع  وا  فیصوت  رد  ناگدنسیون  دنداد  هرهاط »  » بقل يو  هب  هک  تفای  تسد 

رود « ، » تواخـس مرک و  . » دوب نادـنمزاین  هاگهانپ  شاهناـخ  دـنادرگ و  یمنرب  يور  ارقف  يراـی  زا  وا  دـناهدرب . راـک  هب  ار  دـشیم ، هدـیمان 
هداد يو  هب  نامز  نآ  رد  هک  شیرق » ءاسن  ةدیـس   » بقل تخاس . ناگمه  مارتحا  دروم  اسراپ و  ییوناب  يو  زا  تفع »  » و تیارد » یـشیدنا و 

ات دـش  ببـس  يو  رهاظ  نسح  یلقع و  یحور و  تـالامک  درادیم . رب  هدرپ  يو  هب  مدرم  مارتحا  ساـسحا  قمع  یعاـمتجا و  ذوفن  زا  دـش ،
زا نایفسوبا »  » و لهجوبا » « ، » باهش نب  تلـص  « ، » طیَعُم یبا  نب  ۀَبْقُع   » دننارورپب رـس  رد  ار  وا  يرـسمه  يهشیدنا  نادرم ، زا  يریثک  هورگ 
رد اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  اـما  دـندرک  زارد  وا  يوس  هب  اـنمت  تسد  هک  دـندوب  شیرق  ذوفن  بحاـص  دـنمتورث و  نادرم  هلمج 
« ، يزعلادـبع نـب  دَـسَا  لَـفَْون  نـب  ۀـَـقَرَو   » اـب شیاـهوگتفگ  زا  یــشخب  رد  وا  درک . در  جاودزا  هـب  یگقـالعیب  زاربا  اـب  ار  اـهنآ  تساوـخ 

یقاب هللا  لیلخ  میهاربا  فینح  نییآ  رب  هک  هجیدـخ  تسا . هتـسناد  جاودزا  هب  لیامت  مدـع  لیلد  ار  رظن  دروم  صخـش  نتفاین  شیومعرـسپ ،
روهظ زا  تبحـص  هاگ  اهتـسشن  نیا  رد  دربیم . هرهب  ناشفراعم  نانخـس و  زا  دـنارذگیم و  یبهذـم  ياملع  اـب  ار  زور  زا  یتاـقوا  ( 4 ، ) دوب

اب نانز  زا  یهورگ  هارمه  يزور  دربیم . ورف  رکفت  رد  تخـس  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هک  دـمآیم  نایم  هب  شیرق  زا  يربمایپ 
مالـس هجیدخ  ترـضح  زا  يدوهی  ملاع  درک . بلج  ار  ناشهجوت  تماق  دنلب  ناوج و  يرذگهر  هک  درکیم  وگتفگ  دوهی  ياملع  زا  یکی 

رذگهر دنایامنب . ار  دوخ  فتک  تساوخ  ناوج  زا  يدوهی  ملاع  دروآ ، لزنم  هب  ار  رذگهر  وا  دناوخ  ارف  سلجم  هب  ار  وا  تساوخ  اهیلع  هللا 
دـید و شفتک  رد  دوب ، هدـش  هداد  تراـشب  ناـشیاهباتک  رد  هک  ار  توبن  روـن  شـشخرد  تسیرگن ، تقد  هب  وا  دز . راـنک  ار  دوـخ  نهاریپ 

هزاجا دـندوب  اجنیا  شیاهومع  رگا  تفگ : باوج  تفایرد  يدوهی و  ملاع  لیلد  زا  لاؤس  زا  دـعب  هجیدـخ ، تسا . يربمایپ  رهُم  نیا  تفگ :
هدرمـش شاهلیبق  گرزب  هک  شیرق  زا  ینز  اـب  وا  تفگ : يدوهی  ملاـع  دـننکیم . تبقارم  يو  زا  تدـش  هب  اریز  ینک ، نینچ  وت  دـندادیمن 

نیا وا  دمآ . دورف  شاهناخ  رد  دیخرچ و  هکم  يالاب  دیشروخ  هک  دید  باوخ  رد  زین  راب  کی  نیا  رب  هوالع  درک . دهاوخ  جاودزا  دوشیم ،
هک یگرزب  درم  اب  تفگ : هَقَرَو  داهن . نایم  رد  تشاد ، ییانـشآ  ینامـسآ  بتک  اـب  دوب و  یحیـسم  هک  هَقَرَو ، »  » شیومع رـسپ  اـب  ار  باوخ 

هنالقاع یهار  زا  هک  تشادیم  او  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  قوف  دهاوش  هعومجم  درک . یهاوخ  جاودزا  دباییم  یناهج  ترهش 
دزادرپب و تراجت  هب  وا  لاوما  زا  يرادقم  اب  هک  داد  مایپ  داتـسرف و  شیرق  نیما  دزن  ار  یـصخش  سپ  دـناشکب ، دوخ  يوس  ار  شاهدـشمگ 
هک دـناهدیقع  نیا  رب  ناراگن  خـیرات  زا  يریثک  هورگ  درک . ماش  یهار  هَرَـسیَم -  ِشمالغ -  اـهالاک و  نیرتهب  اـب  ار  وا  تفریذـپ  نیما  نوچ 

هیلع هللا  یلص  دمحم  ترضح  رایتخا  رد  تراجت  يارب  یلام  ات  تساوخ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح 
هزاـجا مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  ترـضح  فرـش  تزع و  دـنیوگیم : هتخادرپ ، هلباـقم  هب  رظن  نیا  اـب  رگید  یهورگ  دراذـگب . ملـس  هلآ و  و 

رد هَرَـسیَم  دشن . هجیدخ  ریجا  تخادرپ و  تراجت  هب  هبراضم  روط  هب  يو  هک  تفگ  دیاب  سپ  دنوش . رگید  صخـش  ریجا  اهنآ  هک  دادیمن 
. درک وگزاب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يارب  ار  يو ، اب  بهار  تاقالم  اصوصخ  شیرق ، نیما  تامارک  تشگزاب 
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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  جاودزا 

هک تشاد  دوخ  يور  شیپ  نیما  نمادکاپ و  یناوج  وا  دوب ، هتسشن  راب  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دوجو  رد  کنیا  رهم  ياههناوج 
وا درک . جاودزا  ياضاقت  میقتسم  روط  هب  شیرق  يوناب  دوب . راکـشآ  شیامیـس  تقادص  زا  شلد  یکاپ  نازیر و  شتروص  زا  تباجن  قرع 
يا  … َِکثیِدَح » ِقْدِص  َو  َکِقلُخ  ِنْسُح  َو  َِکتَناَمَأ  َو  َکِمْوَق َ  ِیف  کتطِس  کفرـش و  َکَتباَرَقل و  مَع  َْنبا  ای  : » تفگ نینچ  شیرق  نیما  هب 

. مدرک ادیپ  لیامت  امـش  هب  تاییوگتـسار  یقلخ و  شوخ  يراد ، تناما  مدرم ، نایم  رد  تتفارـش  يدـنواشیوخ و  رطاخ  هب  نم  ومع ، رـسپ 
مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  شیومع  تفریذپ و  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  داهنشیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

مالس هجیدخ  ترضح  يومع  دزن  هب  مشاه  ینب  زا  یعمج  هارمه  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  تخاس . هاگآ  دوب  هداد  خر  هچ  نآ  زا  ار 
هب وا  تفگ … : دقع  يهبطخ  ندناوخ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  دندرک . جاودزا  ياضاقت  تفر و  دَـسَأ » نب  وِرْمَع   » اهیلع هللا 

یلاح رد  هکم ، دیـشروخ  بیترت  نیا  هب  میناوخب ». هبطخ  شدوخ  تیاضر  اب  هک  میاهدش  عمج  اجنیا  دراد  هقالع  يو  هب  هجیدخ  هجیدـخ و 
هللا مالس  هجیدخ  ترضح  تفرگ ، ندیبات  شیرق  نانز  رورس  تخب  ماب  رب  تشاذگیم ، رـس  تشپ  ار  شرمع  زا  لاس  جنپ  تسیب و  اهنت  هک 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دمآ . دیدپ  ود  ره  یگدنز  رد  ینیون  لصف  دش و  باتفآ  رسمه  اهیلع ، 
. دش يو  زارمه  رسمه و  لدمه ، تخاس ؛ رارقرب  يدبا  يدنویپ  ملس  هلآ و 

جاودزا ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نس 

جاودزا رفاک  ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ینس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نینمؤملا  ما 
هدع و  تسا . هدوب  لاس  ملس 25  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  ماگنه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نس  دندوب ؟ هدرک 

اب جاودزا  ماگنه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  هک  دـننآ  رب  نادنمـشناد  زا  یعمج  سابع و  نبا  دنتـسه . یگلاـس  هب 28  لـئاق  مه  يا 
جاودزا ماگنه  رد  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  ندوب  هلاس  لهچ  تبسن  تسا . هتشاد  لاس  طقف 28  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

مالـس نینمؤملا  ما  یگدنز  تیعقاو  اب  هک  تسا  اوران  تمهت  کی  ناشیا  ندوب  هویب  نینچمه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب 
دقاف زین  یخیرات  ظاحل  زا  ًایناث  دراد و  تافانم  يراگزاسان و  هقح  بهذـم  دـیاقع  اب  تبـسن  نیا  ًالوا  اریز  دراد . يرایـسب  هلـصاف  اـهیلع  هللا 

بتکم يداقتعا  ینابم  اب  يراـگزاسان  لوا : دروم  میزادرپ : یم - دروم  ود  نیا  لیـصفت  هب  همادا  رد  هک  دـشابیم  یفاـک  راـبتعا  تهاـجو و 
لها ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تمـصع  مالـسلا  هئابآ  یلع  هیلع و  يرفعج  هقح  بهذم  يداقتعا  تایرورـض  زا  یکی  عیـشت 

زا يرود  دوشیم ، دراو  نهذ  رد  هملک  نیا  زا  هک  يا  هیلوا  يانعم  دشابیم . يده : همئا  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  ینعی  ناشیا ، تیب 
نآ موهفم  ماـمت  هدـنریگرب  رد  اـما  تسا ، يداـقتعا  نیزاوـم  اـب  قباـطم  تسرد و  ییاـنعم  هچ  رگا  هک  دـشابیم  نآ  رکف  هابتـشا و  هاـنگ و 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  تسا . هدش  دراو  ریهطت  هیآ  رد  دیجم ، نآرق  رد  تمـصع  يانعم  نیرتلماک  دشابیمن .

هاـنگ و رکف  هاـنگ و  زا  تمـصع  تسا . هدرک  یفرعم  یمئاد  ریهطت  ماـقم  ياراد  يدـیلپ و  یکاـپان و  هنوگره  زا  اربم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نیا هجوـتم  زین  ار  تمـصع  زا  رگید  یعوـن  هیآ  نیا  اـما  دـشابیم ، ریهطت  هـیآ  ياـنعم  زا  تمـسق  کـی  هدـنریگرب  رد  هابتـشا ، زا  تمـصع 
نیا یکاپان . هنوگره  يرود  زا  تسا  ترابع  هک  دوشیم  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  تمـصع  يانعم  نایب  رد  بلغا  هک  دنکیم  ناراوگرزب 

دـشابیم تیلهاج  نامز  ساجنا  هب  نیموصعم : دادجا  ءابآ و  یگدولآ  قیداصم ، نآ  زا  یکی  هک  دشابیم  يرایـسب  قیداصم  ياراد  یکاپان 
زا هدراو  ياههمان  ترایز  بلاغ  رد  هک  تسا  یتاراـبع  یعدـم  نیا  رد  اـم  دـیؤم  تسا . هدـش  یفن  هلاـسم  نیا  یلک  روط  هب  هیآ  نیا  رد  هک 

يرون امـش  ینعی  اهـساجناب ؛  هیلهاجلا  کسجنت  مل  هرهطملا  ماحرالا  هخماشلا و  بالـصا  یف  ًارون  تنک  : » دـناهدومرف هک  هدـمآ  نیموصعم 
دقتعم یسک  رگا  لاح  دولاین ». دوخ  ياهیگدولآ  اب  ار  امش  تیلهاج ، هک  كاپ  نانز  ياهمحر  رد  هبترم و  دنلب  نادرم  ياهبلص  رد  دیدوب 
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لـصا نیا  راکنا  ریـسم  رد  دشاب  تیلهاج  ساجنا  هب  هدولآ  تراهط و  زا  يراع  ناراوگرزب  نیا  يردام  ای  يردـپ  دادـجا  زا  یکی  هک  دـشاب 
هللا مالـس  نینمؤملا  ما  ندوب  هویب  يراـگزاسان  هجو  رگید  همدـقم ، نیا  ناـیب  اـب  دوـشیم . جراـخ  نید  هریاد  زا  هتفرگ و  رارق  نید  يرورض 

جاودزا زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  هدش ، دراو  ناشیا  دروم  رد  فّرحم  خیراوت  رد  هچنآ  ربانب  اریز  دوشیم . راکشآ  حضاو و  اهیلع 
نانآ زا  هدومن و  جاودزا  هلاهوبا  یموزخم و  ذـئاع  نب  قیتع  ياهمان  هب  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب 

زا ار  ناشیا  تسرپ ، تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  اریز  تسا . هعیـش  يداقتعا  ینابم  فالخ  رب  تسرد  نیا  هک  دـندوب  هدـش  دالوا  بحاـص 
هکنآ تلع  هب  دنکیم ؛ بلـس  ناشیا  زا  ار  يدـه : همئا  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يارب  يردام  تیلباق  هدرک و  جراخ  تراهط  هریاد 

نآ زا  یکی  هک  دنـشاب  اربم  یکاپان  هنوگره  زا  تسیابیم  دنـشابیم و  ریهطت  هیآ  قیداصم  زا  يده : همئا  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
عبات دحوم و  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  هک  نیا  ًافاضم  دـشابیم . تیلهاج  ياهیگدولآ  هب  ناشیا  ناردام  ناردـپ و  یگدولآ  اهیکاپان ،
نینچ نید  روتسد  فالخ  رب  رگا  دشابیم و  مارح  كرشم  رفاک و  اب  دحوم  جاودزا  يدیحوت  ياهتعیرش  قبط  دناهدوب . یمیهاربا  تعیرش 

تب رفاک  ود  هک  هلاهوبا  قیتع و  اب  اـهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  جاودزا  باـسح  نیا  اـب  دوشیم . بوسحم  لـطاب  دریگب  تروص  یجاودزا 
هک تسا  هدشیم  بوسحم  یعرـش  ریغ  يرما  هکلب  یعرـش ، جاودزا  هن  نیا  نآ ، عوقو  تروص  رد  مارح و  ینید  ظاحل  زا  دـناهدوب  تسرپ 
اب اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ياهجاودزا  فرحم ، خیرات  هب  هجوت  اب  هک  يدارفا  اجنیا  رد  لاح  دشابیم . تراهط  یکاپ و  یفان  دوخ ، نیا 

نینمؤملا ما  جاودزا  رب  ینبم  خـیرات  ياعدا  لوا  دـنریگیم ؛ رارق  ضقانتم  هیـضق  ود  لـباقم  دـنهدیم ، رارق  دـییات  دروم  ار  هلاـهوبا  قیتع و 
، دنـشاب نیموصعم : يردام  يارب  تیلباق  مدـع  تراهط و  زا  ناشیا  جورخ  هب  دـقتعم  تسیابیم  نآ  لوبق  اب  هک  رفاک  ود  اب  اـهیلع  هللا  مـالس 

تـسیابیم نآ  هطـساو  هب  هک  نیموصعم : يارب  تمـصع  يداقتعا  لصا  مود  و  دنـشابیم . ناراوگرزب  نیا  ردام  عقاو  رد  ناشیا  هکنآ  لاـح 
اپ ریز  تسا ، نید  تایرورـض  زا  هک  تمـصع  يداقتعا  لصا  لوا ، هیـضق  لوبق  اب  نیاربانب  دنـشاب . ناشیا  ناردام  ناردـپ و  یکاپ  هب  دـقتعم 
ود نیا  رد  هچنآ  دـیآیم . رظن  هب  لاحم  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  یخیرات  هلاسم  تمـصع ، لـصا  لوبق  اـب  دوشیم و  هدراذـگ 

يدوخ هب  هک  تسا  یخیرات  ًافرـص  يا  هلئـسم  تسرپ  تب  رفاک  ود  اب  ناشیا  جاودزا  ًالوا  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  ام  يارب  ضقانتم  هلأسم 
يدیوم نآ  يارب  يده : همئا  مرکا و  یبن  تنـس  رد  هن  ادخ و  باتک  رد  هن  ینعی  دشابیمن ؛ یعرـش  تیجح  رابتعا و  هنوگچیه  ياراد  دوخ 

هب هجوتاب  هک  تسا  فیرحت  زا  ولمم  مالسا  ردص  خیرات  هک  نیا  ًاصوصخ  دوشب ؛ تیجح  رابتعا و  ياراد  نآ  هطساو  هب  هک  دوشیمن  تفای 
لـصا نیموصعم : دادـجا  ءاـبآ و  تراـهط  ًاـیناث  دوشیمن . تفاـی  فّرحم  خـیرات  نآ  هب  ءاـکتا  يارب  ییـالقع  هجو  چـیه  رگید  بلطم ، نیا 

نیا ههجاوم  رد  باسح  نیا  اب  سپ  ددرگیم . نید  زا  جورخ  بجوم  نآ  هب  داقتعا  مدع  بجاو و  نآ  هب  داقتعا  هک  دـشابیم  نید  يرورض 
نآ اب  ضقاـنتم  یخیراـت  لـئاسم  ددرگیم ، درط  هچنآ  يداـقتعا و  لـصا  دوشیم ، عقاو  لوبق  دروم  هچنآ  نآ  اـب  هباـشم  داروم  هیـضق و  ود 
هدش دراو  تافیرحت  مهف  هار  اهنت  مالسا  ردص  خیرات  قیقحت  هعلاطم و  ماگنه  رد  يداقتعا  لوصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  نیا –  دشابیم و 

نابطاخم ندرک  فرحنم  زج  خیرات ، فیرحت  هلاسم  رد  نید  نانمـشد  فده  اریز  دشابیم  یتدیقع  تافارحنا  زا  رارف  فّرحم و  خـیرات  رد 
رد يداقتعا  لوصا  نداد  رارق  نیعلا  بصن  اب  هک  تسا  هدوبن  نید  يایلوا  یگدنز  تقیقح  زا  نانآ  نتشاد  هگن  رودو  یتدیقع  لوصا  زا  نآ 

دـشابیمن یفاک  رابتعا  ياراد  یخیرات  ظاحل  زا  هلئـسم  نیا  مود : دروم  ددرگیم . دـمآ  راکان  نانآ  شالت  نیا  نآ ،  قیقحت  هعلاطم و  نیح 
تسا مالسا  نیبم  نید  يداقتعا  لوصا  اب  ریاغم  تیلهاج ، نامز  رد  رفاک  ود  اب  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ما  جاودزا  هب  نتشاد  داقتعا  هچ  رگا 

، هدیدرگ رداص  نانآ  زا  اعدا  نیا  هک  يا  هیلوا  عبانم  هک  تسابیز  زین  بلطم  نیا  هب  هراشا  اما  تشاد ، دـیابن  نآ  نالطب  رد  يدـیدرت  چـیه  و 
اعدا نیا  زا  ییاپدر  هعیـش  یخیرات  ییاور و  بتک  زا  کی  چـیه  رد  هک  تفگ  ناوتیم  متح  روط  هب  دراد و  ننـست  لها  هب  تشگرب  یماـمت 

هتـشاد يا  هعجارم  كدـنا  ننـست  لها  ییاور  یخیرات و  بتک  هب  یـصخش  رگا  اریز  دراد . رایـسب  لمأت  ياج  دوخ  نیا  هک  دوشیمن  تفاـی 
فرط زا  هکلب  هعیش ، قیرط  زا  طقف  هن  نانآ  رابتعا  هک  دنتسه  يرایـسب  ضقانتم  داضتم و  دراوم  ياراد  اهباتک  نیا  هک  دوشیم  هجوتم  دشاب 

یـصاخ رابتعا  زا  حاحـص  بتک  ننـست ، لها  ییاور  بتک  همه  نآ  نیب  رد  لاثم  ناونع  هب  دـشابیم ؛ هشدـخ  دروم  زین  ننـست  لـها  ياـملع 
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لها دوش  اـعدا  رگا  هک  یتروص  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم  رتـشیب  يراـخب  حیحـص  حاحـص ، بتک  همه  نیب  رد  تسا و  رادروـخرب 
بتک لاح  نیا  اب  اما  تسین ، یفازگ  ياـعدا  دـنهدیمن ، رارق  هجوت  دروم  يراـخب  حیحـص  هزادـنا  هب  ار  یباـتک  چـیه  نآرق ، زا  دـعب  ننـست 

، هعونصم ثیداحا  اریز  دهدیم . رارق  هشدخ  دروم  ار  نآ  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  هدش  هتـشون  يراخب  حیحـص  ثیداحا  حیقنت  رد  يدایز 
هللا یلـص  مرکا  یبن  تیب  لها  اب  ینمـشد  دانع و  بصعت و  هک  تسا  هدش  دراو  بتک  نیا  رد  يدایز  فّرحم  یخیرات  ياهلقن  زین  یلعج و 

عاـضوا اـب  لاـح  تسناد . بتک  نیا  هب  یخیراـت  ياـهلقن  ثیداـحا و  نیا  دورو  لـعج و  هلدا  نیرتـمهم  زا  ناوـتیم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
لمأت لباق  ننست  لها  قیرط  زا  طقف  هلاسم  نیا  لقن  ارچ  هک  دوشیم  نشور  رگید  دراد ، ننست  لها  یخیرات  ییاور و  بتک  رد  هک  یمیخو 

نید خـیرات  نید و  فیرحت  لـعج و  هب  تسد  مدرم  نیب  رد  دوخ  عضوم  تاـبثا  يارب  تفـالخ ، نابـصاغ  فارحنا و  ناـیناب  اریز  دـشابیم .
نیا تسا  نکمم  هتبلا  دومن . هدـهاشم  ننـست  لـها  ینعی  ناـنآ ، ياـیاقب  یخیراـت  ییاور و  بتک  رد  ناوتیم  زورما  ار  نآ  هجیتـن  هک  دـندز 

هدراو ياهلقن  ًالوا  تفگ : دیاب  باوج  رد  هک  هدش  دراو  زین  هعیش  یخیرات  ییاور و  بتک  زا  یخرب  رد  هلاسم  نیا  هک  دوش  حرطم  لاکـشا 
املع ناگرزب  ًایناث : دشابیم . رابتعا  تهاجو و  دقاف  ننست  لها  عبانم  هب  تشگرب  تلع  هب  زین  هراب  نیا  رد  هعیـش  یخیرات  ییاور و  بتک  رد 

ریز دوخ  فیناصت  رد  ننست  لها  ءاملع  زا  يرذالب  يرکب و  دمحا  نینچمه  یفوک و  مساقلاوبا  ، یسوط خیـش  یـضترم ، دیـس  دننامه  هعیش 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  اب  جاودزا  نیح  رد  اهیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ما  ندوب ) هرکاب   ) ندوب ءارذع  دناهتفرن و  هلأسم  نیا  راب 

باتک رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  موحرم  تیب : لها  تایاور  يایرد  صاوغ  دش ، هتفگ  هچنانچ  و  دـنا . هداد -  رارق  دـیکات  دروم  ار 
. تسا هدرک  نایب  لاس  ار 28  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  يربک  هجیدخ  جاودزا  نس  یتیاور  رکذ  اب  راونالاراحب  فیرش 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يهیرهم  دقع و  يهبطخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومع  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  يهلیـسو  هب  دقع  يهبطخ  يراگتـساوخ و  هک  تسا  نآ  روهـشم 
تروص اهیلع -  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  يومع  دَـسَا -  نب  ورْمَع  يوس  زا  زین  نآ  لوبق  شریذـپ و  دـیدرگ و  ماـجنا  ملس 

ای بلطملادـبع  نب  هزمح  يهلیـسو  هب  دـقع  يهبطخ  هکنیا  دـننام  دراد …  دوجو  زین  يرگید  لاوقا  روهـشم ، راـتفگ  نیا  ربارب  رد  تفرگ و 
رسپ ای  و  دَسَا -  نب  ِدلیَوُخ  اهیلع -  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  ردپ  هکنیا  ای  دش … و  ماجنا  ترـضح  نآ  ياهومع  زا  يرگید 

يوناب نآ  هدرک و  لوبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  فرط  زا  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو  اهیلع -  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  يومع 
هدش لقن  زین  يرگید  ياجبان  راتفگ  تایاور  زا  ياهراپ  رد  هکلب  دروآرد … و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دقع  هب  ار  همرتحم 

ار جاودزا  نیا  یتسم  لاح  رد  وا  درک و  تسم  ار  وا  هداد و  یبارـش  ِدلیَوُخ  دوخ  ردپ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  هک 
رد اپ  تطاسو و  اب  هرخالاب  هدراذـگ و  ار  جاودزا  نیا  اب  تفلاخم  يانب  دـیدرگ  علطم  نایرج  زا  تشگزاب و  يداع  لاـح  هب  نوچ  تفریذـپ 

، هدش رادهدهع  خیرات  لها  نایوار و  زا  نت  دنچ  ار  نآ  خساپ  هک  تفریذـپ …  ار  نآ  هداد و  نت  روبزم  جاودزا  هب  ناکیدزن  زا  یخرب  ینایم 
مهو و طلغ و  اندنع  هلک  اذهف  رمع : نب  دمحم  لاق  و  : » دیوگیم نومضم  نیدب  تیاور  دنچ  رکذ  زا  سپ  تاقبط  رد  دعـس  نبا  راتفگ  نتم 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهجوز  دَسَا  نب  ورْمَع  اهمعنا  راجفلا و  لبق  تام  دَسَا  نب  ِدلیَوُخ  اهابا  نا  ملعلا  لها  نع  ظوفحملا  اندنع  تباثلا 
ام و دزن  تباث  حیحـص و  تسا و  موهوم  حیحـصان و  ام  دزن  رد  تایاور  نیا  یمامت  هک  تسا  هتفگ  رمع  نب  دمحم  ینعی : ( 5 «. ) ملس هلآ و 

شیومع دوب و  هتفر  ایند  زا  راِجف  گنج  زا  شیپ  دَـسَا  نب  دـِلیَوُخ  ینعی  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  ردـپ  هک  تسا  نآ  نادنمـشناد 
و ( 6  ) هدـش لـقن  يدـقاو  زا  تراـبع  نیمه  ریظن  دروآرد … و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  جاودزا  هب  ار  وا  دَـسَا  نب  ورْمَع 

(7 …  ) تسین اهنآ  رکذ  هب  يزاین  هداد و  خساپ  زین  ار  رگید  روهشم  ریغ  لاوقا  نینچمه 

؟! رگید یخیرات  هابتشا  کی 
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ترـضح يومع  ياـج  هب  هک  هداد  خر  زین  يرگید  هابتـشا  کـی  ًارهاـظ  هدیـسر  هدـنخرف  جاودزا  نیا  دروم  رد  هک  یتاـیاور  زا  ياهراـپ  رد 
نیا هک  هدمآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  يومع  ناونع  هب   ) دَسَا نب  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو  دَسَا -  نب  ورْمَع  ینعی  اهیلع -  هللا  مالـس  هجیدخ 

هجیدخ ترـضح  يومع  رـسپ  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو  اریز  تسا . هابتـشا  مه  یبَسَن  رظن  زا  تسا  روهـشم  فالخ  لصا ، رد  هکنآ  زا  هتـشذگ  بلطم 
نوچ هک  هدوب  ثیدح  نالقان  تافرصت  زا  راک  نیا  هک  تسین  دیعب  اهیلع … و  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  يومع  هن  تسا ، اهیلع  هللا  مالس 

مان نیا  اب  ار  ناونع  نآ  هتـشاد ، ياهناسفا  یترهـش  مه  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو  هدوب و  هدمآ  ثیدح  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  يومع  مان 
. دناهدروآرد تروص  نیا  هب  هتسناد و  قبطنم 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دقع  يهبطخ  نتم 

هلیسو هب  هک  ار  يدقع  يهبطخ  فالتخا  يرادقم  اب  یفاک  فیرش  باتک  رد  ینیلک  خیش  هیقفلا و  هرضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  موحرم 
َو َمیِهاَْربِإ  ِْعرَز  ْنِم  اَنَلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » تسا هنوگ  نیا  هر )  ) قودص خیـش  تیاور  قبط  نآ  نتم  هک  دناهدرک  لقن  هدش  داریا  بلاطوبا 

َُّمث ِهِیف  ُنَْحن  يِذَّلا  اَنِدََلب  ِیف  ِساَّنلا  یَلَع  َماَّکُْحلا  اَنَلَعَج  َو  ٍءیَش  ِّلُک  ُتارَمَث  ِهَیلِإ  یبْجی  ًانِمآ  ًامَرَح  َو  ًاجوُجْحَم  ًاتَیب  اََنل  َلَعَج  َو  َلیِعاَمْـسِإ  ِۀیِّرُذ 
ِیف َناَک  ْنِإ  َو  ُْهنَع  َمُظَع  اَّلِإ  ْمُْهنِم  ٍدَـحَِأب  ُساَقی  َال  َو  َحَـجَر  اَّلِإ  ٍشیَُرق  ْنِم  ٍلُجَِرب  ُنَزوی  اـَل  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َْنب  َدَّمَُحم  یِخَأ  َْنبا  َّنِإ 
ٌرَطَخ َُهل  َو  ِیلاَم  ْنِم  ُُهلِجآ  َو  ُُهلِجاَع  ُْمْتلَأَس  اَم  ُقاَدَّصلا  َو  ٌۀَـبْغَر  ِهِیف  اََهل  َو  ٌۀَـبْغَر  َۀَـجیِدَخ  ِیف  َُهل  َو  ٌِلئاَز  ٌّلِظ  َو  ٌِلئاَح  ٌقْزِر  َلاَْملا  َّنِإَف  َّلَق  ِلاَْملا 

داد و رارق  لیعامـسا  هیرذ  میهاربا و  لوصحم  تشک و  زا  ار  ام  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ینعی : ( 8 « ) میِـسَج ٌِعفاَش  ٌناَِسل  َو  ٌعِیفَر  ٌنْأَش  َو  ٌمیِظَع 
رد ار  اـم  دومرف و  اـنب  دـیآ  درگ  نآ  يوس  هب  زیچ  ره  هویم  هک  تسا  ینما  مرح  تسا و  ناـیجاح  دوصقم  هک  ار  یـسدقم  يهناـخ  اـم  يارب 

نادرم زا  کی  چیه  اب  هک  تسا  يدرم  بلطملادبع  نب  هللادبع  نب  دمحم  ماهدازردارب  سپـس  داد . رارق  مدرم  رب  نامکاح  میتسه  هک  يرهش 
یلام رظن  زا  هچرگا  وا  تسا و  نوزفا  وا  رب  هکنآ  زج  دوشن  هسیاقم  اهنآ  زا  کی  چـیه  هب  تسا و  رترب  وا  زا  هکنآ  زج  دوشن  نزو  مه  شیرق 

هجیدخ ترضح  نینمؤملا  ما  هب  تبسن  وا  تسا و  ینتفر  ياهیاس  نوچمه  یتابثیب و  ینوگرگد و  لاح  رد  هتسویپ  لام  یلو  تسا  لام  مک 
هدامآ دیهاوخب  يدقن  ریغ  يدقن و  هچ  ره  زین  ار  وا  هیرهم  تسا و  لیام  وا  هب  زین  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  بغار و  اهیلع  هللا  مالس 

نیا زا  سپ  هک  تسا  هنوگ  نیا  یفاک  فیرـش  باتک  رد  و  دوب . دـهاوخ  میظع  یترهـش  الاو و  یناش  گرزب و  یناتـساد  ار  دـمحم  تسا و 
، تسناوتن دش و  راچد  نابز  تنکل  هب  یلو  دیوگب  نخس  بلاطوبا  خساپ  ناونع  هب  تساوخ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يومع  هبطخ ،

نم رادرایتخا  هاوگ  ناونع  هب  امش  هچ  رگا  ناج : ومع  تفگ : هدمآ  نخس  هب  دوخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  ور  نیا  زا 
هیرهم مروآیم و  رد  وت  يرـسمه  هب  ار  دوخ  نم  دمحم  يا  کنیا  متـسه و  نارگید  زا  رت  هتـسیاش  دوخ  نم  باختنا  رایتخا  رد  یلو  یتسه 

ات هد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع  بلاـطوبا  ترـضح   ) دوخ يومع  هب  نونکا  دوب ، دـهاوخ  مدوخ  لاـم  رد  مدوخ و  يهدـهع  هب  دـشاب  هچ  ره  زین 
هجیدـخ هک  دیـشاب  هاوگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  يآ ! دوخ  رـسمه  دزن  هب  دـهد و  بیترت  ياهمیلو  و  ( 9  ) درک رحن  يرتـش 
بجعت اب  نایشیرق  زا  یخرب  درک ! تنامض  دوخ  لام  رد  زین  ار  هیرهم  تفریذپ و  شیوخ  يرسمه  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

داتسیا و دوخ  ياپ  يور  هدمآ  مشخ  هب  تخس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  دنریگ !؟ هدهع  هب  ار  نادرم  هیرهم  نانز  هک  اتفگـش ! دنتفگ :
زج دنشاب  امش  دننامه  رگا  دنوشیم و  ناشناهاوخ  دوخ  يهیرهم  نیرتاهبنارگ  اب  نانز  دشاب  نم  هدازردارب  دننامه  يدرم  رگا  يرآ  تفگ :

دمحم ترـضح  دیـسر و  نایاپ  هب  دقع  هبطخ  نوچ  هک  تسا  يدنوار  جئارخ  تیاور  رد  و  دـنوشیمن ! جاودزا  هب  رـضاح  اهبنارگ  هیرهم  اب 
هب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دورب  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  شیومع  هارمه  هب  ات  تساخرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تسا و وت  هناخ  نم  هناخ  هک  ایب  دوخ  يهناـخ  يوس  هب  ینعی : ( 10 « ) ُکتیِراَج اَنَأ  َو  َُکتَیب  ِیتیَبَف  َِکتَیب  َیلِإ  : » درک … ضرع  ترـضح  نآ 
لوسر هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دیسر  نایاپ  هب  دقع  مسارم  نوچ  هک  هدش  لقن  ینورزاک  یقتنملا  باتک  زا  و  ماوت ! زینک  مه  نم 

َُّملَه َو  ِباَْبلا  یَلَع  َساَّنلا  ِمِعْطَأ  َو  َِکتاَرََکب  ْنِم  ًةَرَْکب  ْرَْحنی  ٍِبلاَطَابَأ  َکَّمَع  ُْرم  ُدَّمَُحم  ای  : » درک … ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

نانمؤم ردام  اهیلع  هللا  مالس  www.Ghaemiyeh.comهجیدخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 42زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـمحم  يا  ینعی  ( 12 « ) َۀَـجیِدَخ ِِهلْهَأ  َعَم  َلاَـقَف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َلَـخَد  َو  َساَّنلا  َمَعْطَأَـف  َکـِلْهَأ  َعَـم  ( 11  ) لِقَف
ار ( 13  ) تشاچ تنادناخ  رانک  رد  ایب  نک و  ماعطا  هناخ  رد  رب  ار  مدرم  دنک و  رحن  ار  تنارتش  زا  یناوج  رتش  ِهد  روتـسد  بلاطوبا  تیومع 

هجیدخ ترضح  دزن  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک و  ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  و  نارذگب . تحارتسا  هب 
مالـس هجیدخ  ترـضح  قشع  هقالع و  لامک  رب  تلالد  ثیدح  ود  نیا  تخادرپ و  هنازور  تحارتسا  هب  وا  رانک  رد  هدمآ و  اهیلع  هللا  مالس 

. دوب هدرک  ظفح  ترضح  نآ  هب  تبسن  ار  قشع  نیا  رمع  نایاپ  ات  هچنانچ  دراد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  اهیلع  هللا 
. امهیلع هللا  تاولص 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  هیرهم 

الاب تیاور  هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  هدید  تایاور  رد  یفالتخا  تفرگ  هدـهع  هب  یـسک  هچ  ار  نآ  تخادرپ  دوب و  ردـقچ  هیرهم  هکنیا  رد 
زا همغلا  فشک  زا  و  تفرگ . هدهع  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  ار  نآ  تخادرپ  هک  تسا  هدمآ  رادقم  رکذ  نودب  نآ  رد  هک  تسا 
اب ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  زین  دامح و  نبا 

يرَولا مالعا  رد  و  ( 14 . ) دوب رادـقم  نیمه  زین  ترـضح  نآ  رگید  ناـنز  يهیرهم  دروآ و  رد  شیوخ  جاودزا  هب  ـالط  هیقوا  هدزاود  هیرهم 
هتفگ سپـس  هدرک و  لقن  ار  لوق  نیمه  هیبلحلا  ةریـس  فلؤم  زین  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  هچنانچ  هدش  رکذ  مین  هیقوا و  هدزاود  یـسربط 
هریـس لـقن  رد  هک  يرگید  تواـفت  و  تسا . هدوب  یعرـش  مهرد  دـصناپ  هیرهم  عومجم  هجیتن  رد  هک  تسا  مهرد  لـهچ  هیقوا  ره  هک  تسا 

هیبلح و هریـس  رد  هک  يرگید  لوق  و  ( 15 . ) تفرگ هدهع  هب  بلاطوبا  ار  روبزم  هیرهم  تخادرپ  دـیوگ : هک  تسا  نآ  دوشیم  هدـید  هیبلح 
نیِرْـشِع ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا -  ُلوُسَر  اَهَقَدْصَأ  َو  : » دـناهتفگ هک  تسا  نآ  هدـمآ  رگید  خـیراوت  زا  یخرب  ماشه و  نبا  هریس 

رد داد و  هیرهم  ناوج  يهدام  رتش  تسیب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینعی  ( 16 «. ) ةُرَْکب
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دقع  هب  رانید  دصراهچ  يهیرهم  اب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  لَفَْون  نب  ۀَقَرَو  هک  هدمآ  زین  يرگید  لقن 

هیقوا و هدزاود  تفرگ و  هدهع  هب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  ار  رتش  تسیب  هک  هدش  لقن  دربم  لماک  زا  و  ( 17  ) دروآرد ملس  هلآ و  و 
باب رد  هک  یتایاور  دیوگ : هدنراگن  ( 18 . ) دوب اهنآ  عومجم  هیرهم  هک  تخادرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوخ  ار  الط  مین 
ماما رقاب و  ماما  هک  هدمآ  یفالتخا  كدنا  اب  ثیدـح  دـنچ  رد  هچنانچ  دـننکیم ، دـییات  ار  مهرد  دـصناپ  تیاور  نامه  هدـمآ  هنـسلا » رهم  »

ِنِم َرَثْکَأ  یَلَع  ِِهئاَِسن  ْنِم  ًائیَش  َجَّوََزت  َال  َو  ِِهتاََنب  ْنِم  ًائیَش  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا -  ُلوُسَر  َجَّوَز  اَم  : » دندومرف مالـسلاامهیلع  قداص 
دوخ و نارتخد  زا  کی  چیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درکن  جیوزت  ینعی  ( 19 «. ) ۀِیقوُأ َفِْصن  ِینْعی  ٍّشَن  َو  ًۀِیقوُأ  َةَرْشَع  یَتَْنثا 
َو ٌّشَن  َو  ًۀِیقوُأ  َةَرْـشَع  اَتَْنثا  اَهُرْهَم  َو  : » دیوگ … يرولا  مالعا  رد  هر )  ) یـسربط و  مین . هیقوا و  هدزاود  زا  شیب  هب  ار  شنانز  زا  کی  چـیه  هن 
هیلع و هللا  یلـص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َجَّوََزت  اَم  : » دومرف هک  تسا  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  رد  و  ( 20 «. ) ِِهئاَِسن ِِرئاَس  ُرْهَم  َِکلَذَک 

َنوُرْـشِع ُّشَّنلا  َو  ًامَهْرِد  َنوَُعبْرَأ  ُۀـِیقوُْألا  َو  ٍّشَن  َو  ًۀـِیقوُأ  َةَرْـشَع  یَتَْنثا  ِنِم  َرَثْکَأ  یَلَع  ِِهتاََنب  ْنِم  ًائیَـش  َجَّوَز  َال  َو  ِِهئاَِـسن  ْنِم  ًائیَـش  ملـس -  هلآ و 
نم اهل  تلذـب  و  : » دومرف هک  هدـمآ  زین  یـسابع  نومأـم  رتخد  اـب  مالـسلا  هیلع  ۀـمئالا  داوج  ترـضح  جاودزا  ناتـساد  رد  و  ( 21 «. ) ًامَهْرِد

(22 … « ) ۀئام سمخلا  مامت  یلع  و  شن -  هیقوا و  ةرـشع  اتنثا  وه  هجاوزال و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  هلذب  ام  قادصلا 
مین هیقوا و  هدزاود  نآ  دومرف و  لذب  شنانز  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مداد  رارق  نامه  ار  وا  ( 23  ) قادص نم  ینعی 

 … تسا نم  همذ  رب  مهرد  دصناپ  یمامت  هک  دوب 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف 

[ اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نارسپ  ]
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وا مان  زا  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هینک  هک  مساق  ینعی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  نارـسپ  دنیوگیم : ناخّروم 
يزیگنامغ تیاور  اّما  دنتشذگرد . نآ  زا  دعب  یکدنا  يرگید  تثعب و  زا  شیپ  یکی  یلاسدرخ و  رد  بیط  ای  رهاط  هب  بقلم  هّللادبع  دوب و 

يوناب نآ  : » هک تسا  هدش  لقن  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  يهجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  زا 
دش دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نوچ  ( 24 . ) تسیرگیم دوب و  هتـسشن  هناخ  رد  مساق  تافو  زا  سپ  زور  دـنچ  راوگرزب 

كاخ ریز  رد  اهنت  هنسرگ و  نونکا  هک  مداتفا  مکچوک  دنزرف  دای  هب  نم  دش و  يراج  ریش  میاههنیس  زا  تفگ : وا  دیـسرپ  ار  راک  نیا  تلع 
ما ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  دروم  ود  ره  رد  هک  دناهدرک ، لقن  رهاط  هللادبع و  دروم  رد  ار  ثیدح  نیا  ریظن  و  تسا . هدیمرآ 

راظتنا هب  تشهب  رد  رانک  رد  ناگتـشرف  ناسب  وت  کـچوک  نادـنزرف  هک  دـهدیم  تراـشب  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا 
یبن نارسپ  يود  ره  دهدیم  ناشن  عوضوم  نیا  دنوش . نومنهر  یتشهب  ياهغاب  هب  ار  وت  دوخ  کچوک  ناتسد  اب  ات  دنربیم  رس  هب  تدورو 
لیلد دناهتفر . ایند  زا  یگراوخریش  یکدوک و  نس  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم 

زا دوز  شنارسپ  نوچ  هک  دوب  رافک  يوس  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هب  رتبا  ناونع  باستنا  زین  هیـضق  نیا  تابثا  رگید 
هللا یلص  دمحم  ترضح  دنتـسناوتیم  هک  رـسپ  ود  نیا  تشذگرد  لاح  ره  هب  دندادیم . رارق  ءازهتـسا  دروم  ار  وا  نینچ  نیا  دنتفریم  ایند 
هدش لقن  یبوقعی  خـیرات  زا  دوب . هدـمآ  نارگ  رایـسب  هنومن ، جوز  نیا  يارب  دـننک  رایـسب  يرای  ادـخ  نید  دربشیپ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ياههوک زا  یکی  هب  وا  هزانج  رانک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگن  تفر ، ایند  زا  یگلاـس  راـهچ  رد  مساـق  هک  یماـگنه  تسا 
(25 «. ) يدشیم یشالتم  دمآیم  وت  رب  رگا  دش ، دراو  مساق  گرم  دروم  رد  نم  هب  هچنآ  هوک ! يا  : » دومرف نآ  هب  باطخ  داتفا و  هکم 

[ اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نارتخد  ]

: بنیز

ترضح نینمؤملا  ما  دوب . اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  نیرتگرزب  ناشیا 
مان هب  يرتخد  یلع و  مان  هب  يرـسپ  اهنآ  زا  هک  دروآرد  عیبر  نب  صاعلاوبا  دوخ  يهدازرهاوخ  دقع  هب  ار  بنیز  اهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدـخ 

تداهـش زا  سپ  دوب  هدـش  ادـج  لَفَْون  نب  ةَریِغُم  دوخ  لوا  رـسمه  زا  هک  هماما  اما  تفای و  تافو  نیئاـپ  نینـس  رد  یلع  دـش . لـصاح  هماـما 
مالسا ربمایپ  ترجه  ماگنه  بنیز  دمآرد . مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دقع  هب  شدوخ  تیـصو  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هیـضرم  يارهز  ترـضح 

( ترجه مود  لاـس  رد   ) ردـب گـنج  ماـگنه  هب  دـنام  یقاـب  هکم  رد  صاـعلاوبا  شرهوـش  هارمه  هب  هنیدـم  هب  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
ارسا دش  رارق  هک  یماگنه  دمآرد . مالسا  ياهورین  تراسا  هب  نیکرشم  زا  رگید  رفن  داتفه  هارمه  هب  هک  دوب  نمشد  نایرگـشل  زا  صاعلاوبا 

هب یـسورع  بش  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  ۀـجیدخ  ترـضح  هک  يدـنبندرگ  شرهوش  يدازآ  يارب  بنیز  دـنوش  دازآ  هیدـف  نتخادرپ  اب 
هللا یلص  مرکم  یبن  هاگن  نوچ  دروآ و  نایملاع  رورس  رـضحم  هب  هیدف  ناونع  هب  ار  نآ  صاعلاوبا  داتـسرف . هنیدم  هب  دوب ، هتخیوآ  شندرگ 

داتفا و اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  شراکادف  رـسمه  دای  هب  تسیرگ و  رایتخایب  داتفا  دنبندرگ  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
يارب ار  نآ  هجیدخ  هک  تسا  يدنبندرگ  نیا  دـنک ، تمحر  ار  هجیدـخ  دـنوادخ  اِهب  اهتْزَّهَج  یِه  دـِئاَلَق  هذـه  ۀَـجیِدَخ ، هَّللا  َمِحَر  : » دومرف

اهر دیایب ، هنیدـم  هب  ات  دراذـگب  دازآ  ار  بنیز  هکنآ  طرـش  هب  ار  صاعلا  وبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ». هدرک  مهارف  بنیز 
هکم حتف  زا  لبق  صاعلا  وبا  ماجنارـس  دروآ  هنیدم  هب  دوخ  اب  ار  وا  تفر و  هکم  هب  هثراح  نب  دـیز  دومن و  افو  دوخ  دـهع  هب  زین  يو  درک و 

. تفر ایند  زا  هنیدم  رد  ترجه  متشه  لاس  رد  بنیز  دیامن . هرابود  جاودزا  بنیز  اب  ات  دمآ  هنیدم  هب  دش و  ناملسم 

؟ دندوب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نادنزرف  هیقر  موثلکما و  ایآ 
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هراشا

ما یبنلا  تانب   » مان هب  یباتک  یلماع  یـضترم  رفعج  ینانبل ، دنمـشناد  ققحم  ًاریخا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نادـنزرف  هرابرد  يرگنزاب  کی 
لها هعیش و  ياهباتک  زا  فلتخم  تایاور  لقن  زا  سپ  باتک  نیا  رد  وا  تسا ، بلاج  یلیلحت و  دنتـسم و  یباتک  هک  هدومن  فیلات  هبئابرلا »؟

، بهلوبا نارـسپ  اب  موثلک  ما  هیقر و  جاودزا  تفرگ : هجیتن  ناوتیم  اهیـسررب  زا   - 1 دریگیم : هجیتن  نینچ  نوگانوگ  ياهیسررب  ننـست و 
دهاوش  - 2 تسا . هدـیدرگ  هابتـشا  نیا  بجوم  یمـسا  هباشت  نامثع ، دروم  رد  تسا و  هدـشن  تباث  تسا و  یهاو  روما  زا  نامثع  اـب  سپس 

یلـص ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  تسا و  هدرکن  جاودزا  ربمایپ  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  هک  دراد  دوجو  يددعتم 
هجیدخ جوزت  دق  یبنلا  نا  : » دسیونیم هک  دنکیم  لقن  بوشآ ) رهش  نبا   ) يروس يهمالع  زا  و  تسا . هدوب  هزیشود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

باتک ود  هکنانچ  درک . جاودزا  دوب  هزیـشود  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنامه  ءارذـع » یه  و 
اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ  نارهاوخ  هلاه  نارتخد  بنیز  هیقر و  هدش : لقن  اهنآ  رد  هک  اجنآ  دنکیم  دیکأت  ار  بلطم  نیا  عدـبلا »  » و راونالا » »

هب باطخ  هک  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیدح  دنکیم  دییأت  ار  قوف  بلطم  هک  يروما  زا  یکی  دـناهدوب .
رد وت  هب  ناج  یلع  یلثم » انا  توا  مل  یلثم و  ًارهم  تیتوا  ان ، دـحا و ال  نهتوی  مل  ًاثالث  تیتوا  یلع  اـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هداد نم  يداماد  راـختفا  وت  هب   - 1 دـشن : ینازرا  نم  هب  یتح  مدرم  زا  رگید  سکچیه  هب  هک  دـیدرگ  ینازرا  یگژیو  زایتما و  هس  یگدـنز 
دش تیانع  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ماهنازرف  رتخد  دننامه  يرـسمه  اتمه و  وت  هب   - 2 مرادن . وت  ناس  هب  يرـسمه  ردپ  نم  هک  یلاح  رد  دش 

دننامه زاس  خیرات  دنمجرا و  ینارسپ  هطـساو  نودب  وت  هب   - 3 دـیدرگن . ینازرا  وا  نزومه  ناس و  هب  یلدـمه  اتمه و  نم  هب  هک  یلاح  رد 
هب هجوت  اب  تیاور  نیا  زا  امـش . زا  نم  دـیتسه و  نم  زا  امـش  اما  دـشن ، تیانع  نم  هب  اما  دـیدرگ ، تیاـنع  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و 
هک دنرواب  نیا  رب  یضعب  دوب . مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  نآ  تشاد و  داماد  کی  اهنت  ربمایپ  هک  دوشیم  هدیمهف  لوا  یگژیو 

یلع ترـضح  صوصخم  لئاضف  هک  تسا  ور  نیا  زا  نامثع  نارـسمه  ربماـیپ و  نارتخد  ناونع  هب  هیقر  موثلک و  ما  دروم  رد  یخرب  رارـصا 
( هیقر موثلک و  ما  رون  ود  رـسمه  بحاص و   ) نیرونلاوذ ناونع  هب  ار  ناـمثع  ور  نیا  زا  دـننک ، گـنر  مک  یـشارت  بیقر  اـب  ار  مالـسلا  هیلع 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  رـسمه  دوب و  ناهج  ود  نانز  نیرترب  همه ، داقتعا  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هکنیا  اـب  یلو  دـنناوخیم 
. دنهدیمن ترضح  نآ  هب  ار  نآ  لاثما  ای  بقل  نینچ  هدیدرگ 

لاوئس ود  هب  خساپ 

بهلوبا و نارـسپ  اب  میئوگب  ات  تشادن ، ینارتخد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  هکنیا : تسخن  دیآیم  شیپ  لاوئـس  ود  اجنیا  رد 
لق یبنلا  اهیا  ای   » میناوخیم هک  اجنآ  تسا  هدمآ  نایم  هب  ادخ  لوسر  نارتخد  زا  نخس  نآرق  رد  ارچ  سپ  دندرک ، جاودزا  نامثع  اب  سپس 

باجح و   ) دننکفا ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب  ياهرسور  وگب : نانموم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ  يا   … کتانب » کجاوزال و 
كرابم هام  ياهاعد  زا  یکی  رد  ًالثم  هدـمآ  نایم  هب  ربمایپ  نارتخد  زا  نخـس  تایاور  ای  اهاعد  زا  یـضعب  رد  نینچمه  و  دـننک ). تیاعر  ار 

خـساپ رد  تربمایپ .» رتخد  ود  موثلک و  ما  هیقر و  رب  تسرف  دورد  ایادخ   … کیبن ؛  یتنبا  موثلک  ما  هیقر و  یلع  لص  مهللا  : » هدمآ ناضمر 
سپ دندوب و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  رهاوخ  هلاه  نارتخد  ناوناب  نیا  هکنیا : نآ  دش و  هراشا  ًالبق  هک  میئوگیم  ار  نامه  لاوئـس  ود  ره  هب 

هللا مالـس  هجیدخ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  جاودزا  زا  سپ  و  دـندمآ ، رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تلافک  تحت  ناشردـپ  ندرم  زا 
دندش هدناوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارتخد  ناونع  هب  دنتفرگ و  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسرپرس  تحت  اهیلع 
رتخد روکذـم ،  ياـعد  هیآ و  رد  نارتخد  زا  روظنم  هک  دراد  یعناـم  هچ  نیارباـنب  دـندرک و …  هنیدـم  هب  ترجه  دـنتفریذپ و  ار  مالـسا  و 
. دشاب اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  اهنت  هلهابم  هیآ  نوچمه  روکذم  هیآ  زا  روظنم  ای  دنشاب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ياههدناوخ 
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: اهیلع هللا  مالس  ارهز  يهمطاف 

شراوـگرزب رداـم  نوـچمه  وا  دروـم  رد  تسین و  رـصتخم  نیا  شیاـجنگ  هزادـنا و  رد  مرکم  يوناـب  نیا  دروـم  رد  نتفگ  نخـس  هـچرگا 
َكاَنیَطْعَأ اَّنِإ  . » دـمآ دـهاوخ  نایم  هب  رـصتخم  يرکذ  راتـشون ، یلـصا  دـنور  ظفح  ظاحل  هب  اـما  تشون  بلطم  يداـیز  تاحفـص  ناوتیم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  دنزرف  نیرتکچوک  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح   … ََرثْوَْکلا »
ُۀَمِطاَف : » دـیامرفیم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدـش  لقن  یناوارف  تایآ  تاـیاور و  ثیداـحا ، يو  دروم  رد  دوب . ملس 

، دمآ رد  نیمز  يور  ناسنا  تروص  هب  هک  تسا  یتشهب  يوناب  همطاف  ۀـمطاف » ۀـبقر  َۀَِـحئاَر  ُتْمِمَـش  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُْتقَتْـشا  اَذِإَف  ًۀیِْـسنِإ ؛ ءاَرْوَح 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  هدش  لقن  یثیدح  مه  زاب  ( 26 « ) میوبیم ار  همطاف  دوجو  شوخ  يوب  مدرگیم  تشهب  قاتـشم  هاگره 
رد نم  هک  یماگنه  : » دندومرف ترضح  تسا ، شنادنزرف  ریاس  زا  شیب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  شاهقالع  نازیم  ارچ  دندیسرپ  ملـس  هلآ و 
نم هب  دـیچ و  ار  تخرد  نآ  ياههویم  زا  ياهویم  ( 27 ، ) درب یبوط  تخرد  رانک  رد  ارم  لیئربج  مدش ، هداد  ریـس  اهنامـسآ  هب  جارعم  بش 

زا اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تدالو  لاعتم  دنوادخ  دمحم ! يا  : » دومرف هاگنآ  دیشک ، ماهناش  ود  نایم  رب  ار  شتسد  سپس  مدروخ ، ار  نآ  داد ،
ناثدحم مالک  رد  موهفم  ظاحل  زا  نآ  بیرق  ثیدـح و  نیا  زا  ( 28 « ) دهدیم هدژم  وت  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما 

زا لبق  هدـش  تیاور  زین  دوب . دمآرـس  دوخ  رـصع  نانز  نایم  رد  زاتمم و  یناسنا  هکرابم ، دوجو  نآ  اذـل  تسا . هدـش  لقن  رایـسب  ناـیوار  و 
هرانک يو  زا  زور  لهچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يربک ، يهجیدخ  نطب  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  نتفای  لمح 

نب یلع  شیومع  رسپ  جاودزا  هب  یگلاس  رد 9  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تشگ . لوغـشم  زاین  زار و  تدابع و  هب  یئاهنت  هب  تفرگ و 
رامـش هب  تیرـشب  خیرات  زا  یـشخب  مادک  ره  هک  ینادنزرف  ندروآ  ایند  هب  تکرب و  رپ  تایح  لاس  زا 9  سپ  دمآرد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 

. دیسر تداهش  هب  دنیآیم 

تلاسر زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یگدنز 

هللا یلص  دمحم  دزن  تفگ : تساوخ و  ار  ۀَقَرَو  شیومع  رـسپ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  يراگتـساوخ ، مسارم  زا  دعب 
فرـصت اهنآ  رد  یناوتیم  یهاوخب  هک  هنوگ  ره  مدیـشخب ؛ وت  هب  منآ  کلام  هچنآ  ره  نازینک و  ناـمالغ و  وگب : ورب و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هکنیا رب  دهدیم  رارق  دهاش  ار  امش  هجیدخ  برع ! هورگ  يا  داد : رد  ادن  دنلب  يادص  اب  و  ( 29  ) داتسیا ماقم  مزمز و  نایم  هَقَرَو  سپ  ینک .
، دناسر تابثا  هب  ار  شراتفگ  زین  لمع  رد  شیرق  نانز  رورـس  هتبلا  تسا . هدیـشخب  دـمحم  هب  ار  دراد  هچنآ  ره  نامالغ و  لام و  سفن و  وا 

نامه وا  . ) دیـشخب يو  هب  ار  مالغ  دـش ، هاگآ  شنامالغ ) زا  یکی  ، ) دـیز كاپ  قالخا  هب  ربمایپ  يهقالع  زا  یتقو  وا  ناـخروم  يهتـشون  هب 
قـشع يهیاس  رد  داد و  رارق  شرـسمه  تمدـخ  رد  تافو  هظحل  ات  ار  شیداـصتقا  ناوت  دـش ). مالـسا  رد  نیقباـس  ءزج  هک  تسا  یـصخش 

اب تازاـیتما  نیا  راـنک  رد  شیرق  ناـنز  رورـس  یگدـنز  هتبلا  تخاـسیم . مـهارف  شیارب  ار  ارح  راـغ  رد  رتـشیب  توـلخ  تداـبع و  تـصرف 
هفـسلف دندوب و  هناگیب  يرادتناما  ییوگتـسار و  يراتفرـشوخ ، دننام  یمیهافم  اب  نادرم  نوچ  راگزور  نآ  نانز  دوب ؛ هارمه  زین  ییاهیخلت 

، دندوشگیم هنعط  هب  بل  ور  نیا  زا  دندرکیمن . كرد  ار  شیرق  تسدیهت  میتی  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  جاودزا 
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  اب  ار  دوخ  طباور  اهنآ  دندربیم . ورف  هودنا  رد  ار  شیرق  ناوناب  رورـس  هتـساوخان  ای  هتـساوخ 

زا تفگ : دروآ و  درگ  ار  نانز  یلهاج ، تشز  يهدـیدپ  نیا  اب  ییورایور  يارب  شیرق  ناوناب  گرزب  دنتـشاذگ . اـهنت  ار  وا  دـندرک و  عطق 
امش زا  کنیا  ما . هدرک  تلصو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  ارچ  هک  دنریگیم  هدرُخ  نم  رب  امش  نارهوش  هک  ماهدینش  برع  نانز 

غارـس نآ  ریغ  هکم و  رد  بسن  لصا و  رد  فرـش  لضف و  هدیدنـسپ و  ياهتلـصخ  يراتفرشوخ ، لاـمج ، رد  دـمحم  دـننام  اـیآ  مسرپیم 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  يارب  یگنسمه  هک  دنامهف  نانآ  هب  لاؤس  نیا  حرط  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  هچرگ  دیراد ؟
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ماگنه دروآ . دـیدپ  یـسوسحم  ینوگرگد  ناشراتفر  رد  دـنک و  كاپ  ار  ناشاهلد  لهج  راـگنز  تسناوتن  اـما  دوشیمن  تفاـی  ملـس  هلآ و 
راونا ششخرد  راظتنا  رد  هتسویپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ینلع  ریغ  تلاسر 
لوزن يارجاـم  دـمآ و  هناـخ  هب  ارح  راـغ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتـقو  ور  نیا  زا  دوب  شرـسمه  ناـبرهم  يامیـس  زا  توبن 

وا دروآ . نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  یتسرد  هب  درک و  دـییات  ار  نآ  گـنردیب  تفگ ، زاـب  شیارب  ار  یحو  يهتـشرف 
. یـشاب تما  نیا  ربمایپ  وت  مراودیما  نم  تسوا ، تسد  رد  هجیدخ  ناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  شاب . مدقتباث  داش و  ومع ، رـسپ  يا  تفگ :

ناشیا شخب  مارآ  رای و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگربمایپ  اب  شیگدنز  لحارم  مامت  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
هک یطباور  تسا ؛ ینامرآ  یقطنم و  راک  نیا  یگداوناخ  ملاس  طباور  يهدودـحم  رد  هک  ارچ  درادـن  دوجو  بجعت  يارب  ییاـج  هتبلا  دوب .

يارب هک  تسا  یسک  وا  ( 30 .« ) اهَیلِإ اُونُکْـسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  . » تسا هدومن  دیکات  نآ  هب  زین  مالـسا  نییآ 
اهیلع و هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  یگدـنز  رد  شمارآ  داجیا  زا  یعونتم  ياههنومن  دـیبای . شمارآ  ات  دـیرفآ  ییاهجوز  ناتدوخ  زا  امش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  : » دسیونیم ماشه  نبا  دراد . دوجو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نامیا یهلا  تایآ  یتسرد  شلوسر و  ادخ و  هب  هک  تسا  یصخش  نیلوا  داد و  يرای  ار  وا  درک و  قیدصت  ار  شراتفگ  دروآ ، نامیا  ملس  و 

رگم دینـشیمن  ار  بیذکت  در و  لیبق  زا  ياهدـننک  تحاران  ربخ  چـیه  هک  يوحن  هب  داد  شمارآ  شربمایپ  هب  قیرط  نیا  هب  دـنوادخ  دروآ .
هجیدخ ترضح  هب  ار  شربمایپ  ادخ  یتقو  درکیم . داجیا  شیارب  یشیاشگ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  يهطـساو  هب  دنوادخ  هکنیا 

ناسآ شیارب  ار  مدرم  راک  هدرک ، شقیدـصت  درکیم و  ناسآ  وا  رب  ار  اهیراوشد  درکیم ؛ مدـق  تباث  ار  وا  دـنادرگیمرب ، اهیلع  هللا  مـالس 
یبوـلطم يرهاـظ  یتـحار  زا  دوـخ  هاـگچیه  هک  تسا  نیا  دـیازفایم  تمدـخ  نیا  تمظع  رب  هـچنآ  داـب ». وا  رب  ادـخ  تـمحر  تخاـسیم 

. رگید لحارم  رد  هن  دینـش و  تمالم  نعط و  درک و  جاودزا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  ناـمز  نآ  هن  دـشن ، رادروخرب 

. تسا هدرک  تبث  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يهناخ  شمارآ  ناگدننز  مه  رب  ناگدنهدرازآ و  زا  یخرب  مسا  یبوخ  هب  خـیرات 
شرازآ هک  دـندوب  یناـگیاسمه  یلذـه » ءادـصالا  نبا  یفقث و  ارمح  نب  يدـع  طـیَعُمیبا ، نب  ۀَـبْقُع  هیما ، نب  صاـع  نب  مَـکَح  بهلوـبا ، »

، دوب زامن  لاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  نانیا ، زا  یکی  دـندرکیم . بلـس  يو  هناخ  زا  ار  شیاـسآ  دـندادیم و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخیر ، ترـضح  نآ  رـس  رب  كاخ  یـصخش  زین  راب  کی  تخادنا . راوگرزب  نآ  رـس  رب  ار  يدنفـسوگ  مِحَر 

ادخ لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  درب . ورف  هودنا  ینارگن و  رد  ار  همه  ردپ  ناشیرپ  عضو  تفر . هناخ  هب  لاح  نامه  اب  ملس 
تردـپ نابهاگن  دـنوادخ  نکن  هیرگ  مرتخد  تفگ : ردـپ  تسیرگ . دودز و  ردـپ  رـس  زا  كاخ  تساخ ، اپ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ور نیا  زا  دننک . نوریب  ناشیاههناخ  زا  ار  يو  ناگتسب  دنتفرگ  میمصت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ماقتنا  يارب  برع  لاهُج  تسا .
یلص ربمایپ  ياسراپ  يوناب  لاح  نیا  اب  دنتخاس . دراو  شیرق  نانز  رورس  هب  رگید  ياهبرض  دنداد و  قالط  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رتخد 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهیتحاران  عفر  يارب  یتح  تخاسیم و  مارآ  ار  هناخ  طیحم  ربص  تیارد و  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

. درکیم شالت 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یگدنز  رد  مهم  ياهعقاو 

 - يربک يهقیدص  ترـضح  همئإلا  ما  تدالو  تسا ، ناشیا  مان  یگنادواج  يارب  گرزب  یلماع  هک  ار  عیاقو  نیرتمهم  زا  یکی  ناوتب  دـیاش 
. دراد يدـحاو  نومـضم  اما  هدـش  لقن  ینوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  دـنچ  ره  هثداـح  نیا  دروآ . رامـش  هب  اـهیلع -  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاـف 
هب هک  ناشیا  شنزرـس  اب  شیرق  نانز  دیبلط . يرای  شیرق  نانز  زا  ياهداتـسرف  يهطـساو  هب  دمآ ، ناشیا  غارـس  هب  نامیاز  درد  هک  یماگنه 

قاتا دراو  تماق  دـنلب  نز  راـهچ  ماـگنه  نیا  رد  دـندرک . در  ار  ناـشیا  دادمتـسا  يدرک ، جاودزا  شیرق  میتی  اـب  يدرکن و  اـنتعا  اـم  نخس 
ترـضح ردام   ) میرم نوعرف ) رـسمه   ) هیـسآ مالـسلا ) هیلع  میهاربا  ترـضح  رـسمه   ) هراس دندرک : یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  اهنآ  دـندش .
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هب تراشب  امـش و  هب  کمک  يارب  دنوادخ  يوس  زا  ام  دنتفگ : اهنآ  مالـسلا .) هیلع  یـسوم  ترـضح  رهاوخ   ) ُمثلُک و  مالـسلا ) هیلع  یـسیع 
يهجیدـخ هب  لاعتم  دـنوادخ  تیانع  زا  قافتا  نیا  ( 31 . ) تسا هدش  هداد  رارق  تکرب  وا  لسن  دنزرف و  نیا  رد  میاهدـمآ ، ناتدـنزرف  مودـق 

ناغمرا هب  يو  يارب  ار  دـنوادخ  رـصن  یهلا  ناگداتـسرف  دـندز  زاب  رـس  ناـشیا  يراـی  زا  همه  یتقو  دراد . تیاـکح  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک 
(32 . ) ْمُکْرُْصنی َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  هک  دنتخاس  مولعم  دندروآ و 

دروآ نامیا  هک  ینز  نیلوا 

ترضح هفیذح : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توعد  تلاسر و  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  ندروآ  نامیا 
تناک : » سابع نبا  دروآ . نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ادـخ و  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  نانز  نیب  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
یـسک نیلوا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ِهِّبَر ». ْنَع  هب  ءاج  ام  یف  ادمحم  قدص  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َلَّوَأ  دـِلیَوُخ  تنب  ۀـجیدخ 

شیادخ يوس  زا  هچ  نآ  رد  ار ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دروآ و  نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  هب  هک  دوب 
َنَمآ ْنَِمل  اتناک و َ  هِْرمَأ و  یَلَع  هترزاو  َو  ِهَّللا  َنِم  َءاَج  اَِمب  تقدص  دـِلیَوُخ و  َْتِنب  هَجیِدَـخ  ِِهب  ْتَنَمآ  : » ماشه نبا  درک . قیدـصت  دوب ، هدروآ 

قیدصت هدروآ  ادخ  فرط  زا  ار  هچنآ  دروآ و  نامیا  دمحم ]  ] وا هب  ِدلیَوُخ  رتخد  هجیدـخ  ترـضح  ُْهنِم ». َءاَج  اَِمب  َقَّدَـص  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  هَّللِاب 
ُۀَجیِدَخ َْتناَک  : » ملـسم دروآ . نامیا  دوب  هدروآ  هچنآ  یتسرد  لوسر و  ادـخ و  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  داد و  يرای  شراک  رد  ار  وا  درک ،

ار مالسا  دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریزو  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  اَهَیلِإ ». ُنُکْـسی  َناَک  َو  ِماَلْـسِْإلا  یَلَع  ٍقْدِص  َةَریِزَو 
فرشت توبن  هب  ربمایپ  یتقو  َۀَجیِدَخ ». ِِهب  ْتَنَمآ  ِِهتَُّوُبِنب  هَّللا  ُلوُسَر  مرکا  اَّمَلَف  : » يربط تفاییم . شمارآ  وا  هطـساو  هب  ربمایپ  درک و  قیدصت 

ار دوخ  مالـسا  لوا ) لاس  هس   ) یناهنپ توعد  نارود  نامه  رد  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  دروآ . نامیا  وا  هب  هجیدـخ  ترـضح  تفای ،
مارحلادجـسم هب  ياپ  یتقو  هک  هدرک  تیاور  دوب  يروهـشم  رجات  هک  فیفع ، شدـج  زا  وا  شردـپ و  زا  فیفع  نب  ییحی  وبا  درک . مـالعا 

رفن تفگ : دیـسرپ . اهنآ  رادرک  يهرابرد  سابع  نبا  زا  دـید . ندـناوخ  زامن  لاح  رد  ار  رفن  هس  وا  دـش  ور  هب  ور  تفگـش  ياهرظنم  اب  داهن 
اهنیا زا  ریغ  تسا . هجیدـخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رـسمه  مه  نز  نآ  یلع و  شرـس  تشپ  درم  تسا ، توبن  یعدـم  تسخن 
ٌتَیب ْعَمْجی  َْمل  َو  : » دنکیم … نایب  نینچ  ار  اهزور  نآ  يهرطاخ  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ( 33 . ) مرادن غارس  نییآ  نیا  رب  ار  یسک 

مالسا رد  زور  نآ  یسک  … ةَُّوبُّنلا » َحیِر  ُّمَشَأ  َو  َِۀلاَسِّرلا  َو  یْحَْولا  َرُون  َيرَأ  اَمُُهِثلاَث  اَنَأ  َو  َۀَجیِدَخ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َریَغ  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ٍِذئَمْوی  ٌدِحاَو 
ساـسحا ماـشم  هب  ار  توبن  يوب  مدـیدیم و  ار  تلاـسر  یحو و  رون  مدوب . اـهنآ  نیموـس  نم  هجیدـخ و  ادـخ ، لوـسر  زا  ریغ  دـشن  عـمج 

لیلد نیا  هب  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  مالسلا و  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  نوچ  ییاهتیـصخش  دوجو  ( 34 . ) مدرکیم
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  ياپون  نییآ  هیلع  ناکرـشم  يرهاظ  یناور و  ياهراشف  راـب  زا  دـندوب ، یعاـمتجا  رترب  تیعقوم  ياراد  هک 

مـالعا رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  ماـمت  تماهـش  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  تساـکیم . يداـیز  دودـح  اـت  ملس 
. تسج تکرش  یمالسا  يهعماج  تیدوجوم 

مالسا هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راکشآ  توعد 

هراشا

هجیدـخ و ترـضح  بلاطوبا ، ترـضح  تخاس . ینلع  ار  شتوعد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تثعب ، زاغآ  زا  سپ  لاـس  هس 
یبایزرا لباق  هبنج  ود  زا  نارود  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تامدخ  دـندرک . ینابیتشپ  يو  زا  لد  ناج و  اب  یلع ، ترـضح 

: تسا
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یعامتجا تیامح   - 1

ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اهراب  تسناوت  یعامتجا  بسانم  يههجو  لیلد  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما 
: هک داد  ادن  دنلب  يادص  اب  تفر و  افـص  هوک  يالاب  جح ، مایا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاثم  يارب  دناهرب ؛ نادان  دارفا  رـش  زا 

کی ره  ( 35  ) بصعتم ياـهبرع  درک . رارکت  ار  نیـشیپ  نخـس  راـب  هس  تفر و  هورم  هوک  هب  هاـگنآ  مراـگدرورپ . هداتـسرف  نم  مدرم  يا 
هللا یلص  مرکا  لوسر  یناشیپ  هب  هک  درک  باترپ  یگنـس  لهجوبا  دندش . هناور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یپ  رد  هتـشادرب  یگنس 

رد زین  ناکرشم  تفر ، سیبقوبا  هوک  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش . يراج  شایناشیپ  زا  نوخ  درک ، تباصا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زاب يو  هب  ار  عوضوم  دـناسر و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـندش . هناور  وا  یپ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتفای  يارب  تشادرب و  اذغ  زا  یفرظ  دش ، يراج  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  ياههنوگ  رب  کشا  تفگ .
ترضح يهیرگ  زا  دومرف : دش و  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لییربج  دش . اهتشد  اههوک و  یهار  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ملس 

هک یتشهب  ياهناخ  هب  ار  وا  دناسریم و  مالس  وت  هب  ادخ  وگب  ناسرب ، مالس  هاوخب ، ار  وا  دندمآ . هیرگ  هب  کئالم  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هدب . تراشب  هدش ، تنیز  رون  زا 

مالس هجیدخ  ترضح  دندرک . نارابگنس  ار  هناخ  هدش ، رو  هلمح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يهناخ  هب  مدرم  دندروآ . هناخ  هب  هتفای ،
شنانخـس ندینـش  اب  مدرم  دیرادن ؟ مرـش  تسامـش ، موق  نیرتبیجن  هک  ینز  هناخ  ندرک  نارابگنـس  زا  ایآ  تفگ : دمآ و  نوریب  اهیلع  هللا 

رد وا  دناسر . يو  هب  ار  ادخ  مالس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تشگزاب . هناخ  هب  شرسمه  ياوادم  يارب  وا  دندش و  هدنکارپ 
مالس تسا و  مالس  دوخ  ادخ  هتاکرب . مالـسلا و  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َکیَلَع  ماَلَّسلا و  َلِیئَْربَج  یَلَع  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  َو  ُماَلَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  تفگ : خساپ 

(36 . ) داب وت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  لییربج و  رب  مالس  تسوا و  زا 

یلام یلمع و  ياهتیامح   - 2

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  عافد  يارب  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  رابتعا و  زا  اهنت  هن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما 
هارمه تفای و  روضح  بلاطیبا  بعش  رد  دوخ  وا  تخادرپ . توبن  میرح  زا  عافد  هب  راوشد  ياههنحص  هب  دورو  اب  هکلب  دربیم ، دوس  ملس 

وا دیمان . اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ما  يراکادف  جوا  ياهلاس  ناوتیم  ار  لاس  هس  نیا  درب . رـس  هب  اجنآ  رد  لاس  هس  ربمایپ 
مالس هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  لاوما  رب  هوالع  تشاد . هدهع  رب  ار  ناناملـسم  یلام  ياهزاین  نیمات  يداصتقا  میرحت  لاس  هس  لوط  رد 
ربمایپ دشیم . فرـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  نید  يرای  تهج  رد  زین  ماَزِح  نب  میکح  دـننام  وا  ناگتـسب  تورث  اهیلع ،  هللا 

وا هک  تقیقح  نیا  رب  تخاس و  حرطم  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  يراکادف  اهراب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
. درک دیکات  تشذگ  شلاوما  زا  مالسا  هار  رد 

مالسا دربشیپ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  شقن 

ربمغیپ تیعقوم  تفرشیپ و  هار  رد  تشاد  هچ  ره  هدش ، دنمتداعس  هک  تفایرد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  ترضح  یتقو 
مالسا رشن  هار  رد  دیشخب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  شیوخ  لاوما  مامت  وا  درک . قافنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
هجیدخ ترضح  نینمؤملا  ّما  ناش  رد  ياهلمج  قاحـسا  نبا  تشادن . نفک  يارب  ياهچراپ  لاحترا ، ماگنه  هک  ییاج  ات  دناسر . فرـصم  هب 

ربمایپ يارب  ییافو  اب  قداص و  روای  هجیدخ  : » دیوگیم وا  تسا . مالسا  دربشیپ  رد  وا  تقادص  يراکمه و  يایوگ  هک  دراد  اهیلع  هللا  مالس 
مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  تلحر  یپ  رد  اهتبیصم  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  تامیالمان  موجه  ربارب  رد  ود ، نیا  ایوگ  دـش ». ریزارـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب 
ترـضح ریـشمش  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قالخا  نیهر  مالـسا  هک  فورعم  هلمج ، نیا  دندوب . مکحتـسم  دنلب و  يدس  ملس ، 

هللا مالـس  هجیدخ  ترـضح  تقادص  يراکمه و  تیاهن  زا  تسا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  لاوما  مالـسلا و  هیلع  یلع 
. دراد یمرب  هدرپ  اهیلع 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  یمارگ  باقلا 

هراشا

تیاکح ترـضح  نآ  نایاپ  یب  تسادق  نارکیب و  تمظع  زا  هک  تسا  یناوارف  باقلا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  يارب 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنکیم ،

: هقیّدص . 1

هب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زا  تارهاط ، تاجوز  رب  دورد  ماگنه  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  همانترایز  زا  يزارف  رد 
نآ مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  میرم و  ترـضح  دروم  رد  مه  نآ  هتفر و  راک  هب  رابکی  نآرق  رد  هژاو  نیا  هدش و  ریبعت  هقیدّصلا »  » ناونع

. تسا هدومرف  نایب  موصعم  يانعم  هب  ار 

: هکرابم . 2

نیا زین  نامیلـس  نب  هللادبع  تسا  هکرابم  يوناب  زا  نامزلا  رخآ  ربمایپ  لسن  هک  دومرف  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  ناّنَم  دنوادخ 
. تسا هدرک  تیاور  لیجنا »  » زا ار  ینعم 

: نینمؤملا ّما  . 3

بقل نینمؤملا » ما   » نآرق قطنم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  اهنآ  سأر  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نارـسمه 
زا یئاوقت  یب  لیلد  هب  مه  اهیضعب  دشابیم و  نانآ  نیرتهب  نیرترب و  يو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حیرصت  هب  یلو  دناهتفای ،

. دندش جراخ  نینمؤم  تاهما 

: هرهاط . 4

. دوب نارود  نآ  يوناب  نیرتفیفع  نیرتكاپ و  وا  اریز  دوب  هرهاط »  » تیلهاج رصع  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  بقل  نیرتروهشم 

ناوناب يوناب  . 5

« ناوسّنلا ةدیس   » ناونع هب  وا  زا  دناهدورس ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يهمانگوس  ناونع  هب  هک  ياهماکچ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
ءاسن ةدیـس   » ار وا  زین  سیمع  تنب  ءامـسا  دناهدرک . دای  شیرق » هدیّـس   » هب وا  زا  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دناهدرک . ریبعت  ناوناب  يوناب  ، 

. دندناوخیم شیرقلا » ءاسن  هدیس   » ار وا  یلهاج  دهع  رد  دناوخیم و  نیملاعلا »
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باقلا رگید  . 6

هدش ریبعت  زین  هیکز  هیضرم و  هیضار ، ناونع : هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  همانترایز  رد 
ای ءارهزلا » ّما   » ار وا  زین  تقلخ  يراج  رثوک  و  نینمؤملا » ّما   » ار وا  نانمؤم  کیلاعصلا ، » ّما   » ار وا  نایاونیب  یماتیلا ، » ّما   » ار وا  نامیتی  تسا .

. دنتسنادیم رثوک  همشچرس 

اهیلع هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  تلحر 

يرامیب رتسب  رد  ماجنارس  درک و  یگدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  لاس  راهچ  تسیب و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
نارمع رتخد  میرم  اب  ار  وت  ادخ  دومرف : يو  اب  يوگتفگ  نمض  دوب ، رضاح  وا  نیلاب  رب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفرگ . رارق 

هللا یلـص  ربمایپ  دیـشک  رپ  نادواج  ناهج  يوس  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  حور  یتقو  تسا . هداد  يربارب  محازم  رتخد  هیـسآ  و 
نانچمه داتفا ؛ هار  هب  دوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندنک ، شیارب  يربق  نوُجَح  رد  نوچ  تسیرگ . تخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و 

شیوخ تسد  اب  تساخرب و  هاگنآ  درک . اعد  ار  وا  تسیرگ و  لبق  زا  رتنوزفا  دیباوخ ، دـش و  ربق  لخاد  دـیرابیم  شنامـشچ  زا  کشا  هک 
، تشگیم ردپ  درِگ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  راگدای  اهیلع ،  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  تشاذگ . ربق  رد  ار  شرـسمه 
زج ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزیم . شتآ  ار  ردـپ  دـنمدرد  لد  تفرگیم و  رداـم  يهناـهب  تخیوآیم ، وا  ناـماد  هـب  ار  دوـخ 

راکشآ شنورد  هک  هتخاس  ؤلؤل  زا  يرصق  تردام  يارب  ادخ  وگب  همطاف  هب  ربمایپ ، يا  تفگ : دش و  لزان  لییربج  تشادن ؛ يزیچ  توکس 
ار اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ياهتنحم  اهجنر و  نایاپ  یهلا  يهتـشرف  بیترت  نیا  هب  تسین . یخلت  یتخـس و  چیه  اجنآ  رد  تسا و 

نامز ناققحم  داد ، خر  بلاطوبا  ترـضح  رابهودـنا  تلحر  زا  یکدـنا  يهلـصاف  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تافو  درک . مـالعا 
داهن مان  هودنا  مغ و  لاس  نزُحلا ؛ » ماع   » ار لاس  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دننادیم . ترجه  زا  لبق  لاس  هس  ار  شتافو 

. دومن یمومع  يازع  مالعا  لاس  کی  عقاو  رد  و 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يایاصو 

.1 دومن : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ریز  حرـش  هب  یئایاصو  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
ماگنه هب  هک  ار  یئاـبع  . 4 دوـش . دراو  وا  ربـق  رد  نفد  زا  شیپ  . 3 دـهد . رارق  كاـخ  رد  دوخ  تسد  هب  ار  وا  . 2 دـنک . ریخ  ياعد  وا  يارب 
بیبح هب  ار  شلوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  همه  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  دـهد . رارق  وا  نفک  يور  تشاد ، شود  رب  یحو  لوزن 
اهیلع هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هلیـسو  هب  هکلب  درکن ، بلط  ًامیقتـسم  ار  نآ  دومن و  هبلاطم  ابع  کـی  طـقف  لـباقم  رد  دوب ، هدیـشخب  دوخ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  دروآ . تشهب  زا  راگدرورپ  يوس  زا  یتشهب  نفک  دـمآ و  دورف  یحو  کیپ  هاگنآ  درک . اضاقت 

نآ رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  دنداد . رارق  نآ  يور  رب  ار  یتشهب  نفک  هاگنآ  درک ، نفک  ار  وا  دوخ  يابع  اب  تسخن 
ياج هب  وا  فافز  بش  رد  هک  دومن  دـهعت  سیمع  تنب  ءامـسا  درک ، ینارگن  زاربا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دروم  رد  رخآ  تاـظحل 

. دنک افیا  يردام  شقن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لزنم 

رئاز نارازه  دیدزاب  دروم  هلاس  همه  هفرـشم ، دهاشم  زا  یکی  ناونع  هب  شاینوکـسم  لزنم  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدـخ  لاحترا  زا  سپ 
یکیدزن رد  هفرــشم  دــهاشم  زا  دــسیونیم : یماـن  درگناـهج  هطوـطب  نـبا  تـسا . هدوـب  مارحلا  هللا  تـیب  جاـجح  شخب  ماـهلا  و  قاتــشم ،
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رد هک  دشابیم . اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نینمؤملاما  هناخ  نآ  دنتخاس و  يو  ربق  رب  لاس 727 ه.ق  رد  هک  تسا  یحَولا » هَُّبق   » مارحلادجسم
همظعم هکم  رد  دسیونیم : دوخ  جح  کسانم  رد  هرـس  سدـق  يراصنا  خیـش  دـش . ناریو  تیباهو  ّهلاض  هقرف  يهلیـسو  هب  لاس 1344 ه.ق 

. دنوش بایفرش  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لزنم  هب  ادخ  هناخ  جاجح  هک  تسا  بحتسم 

نارق رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

: دـنیوگیم هک  یناسک  ًامامِإ و  َنیقَّتُْمِلل  اـْنلَعْجا  َو  ٍنیْعَأ  َةَُّرق  اـِنتایِّرُذ  َو  اـنِجاوْزَأ  ْنِم  اـَنل  ْبَه  اـنَّبَر  َنُولوُقی  َنیذَّلا  َو   74 ناـقرف / هروس  ( - 1)
یناکـسحلا مکاحلا  نع  و  نادرگ »! اوشیپ  ناراگزیهرپ  يارب  ار  ام  هد و  رارق  ام  مشچ  ینـشور  هیام  نامنادنزرف  نارـسمه و  زا  اراگدرورپ ! »

. هجیدخ لاق : انجاوزا ؟ نم  لیئربج  ای  تلق : ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  هیآلا . انل » به   » یلاعت هلوق  یف  دیعـس  یبا  نع  یفنحلا 
یسلجملا هرکذ  و  مالسلاهیلع . یلع  لاق : اماما » نیقتملل  انلعجا  و  : » لاق نیـسحلا . نسحلا و  لاق : نیع .» هرق   » همطاف و لاق : انتایرذ ؟ نم  لاق :

رـسف هیلع و  هللا  همحر  یناشاکلا  ضیفلا  میکحلا  نع  و  دناهدومن . رکذ  ار  تیاور  نیمه  هیبش  هرـس  سدق  یـسلجم  همالع  هیلع و  هللا  همحر 
یمقلا ریـسفت  یف  و  میهاربا . يوس  اهنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هدالوا  عیمج  ناف  اهنع  هللا  یـضر  هجیدـخب  نآرقلاب و  هوبنلاب و  ًاـضیا 

ربمایپ هک  تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ننست  لها  رادمان  ناهوژپ  نآرق  زا  یناَکْـسَح  مکاح  هجیدخ . انجاوزا )  ) ناقرفلا هروس  هیلع  هللا  همحر 
« انجاوزا  » زا روظنم  مدیسرپ : یحو  هتشرف  زا  تایآ  نیا  ندش  لزان  زا  سپ  دندومرف : هیآ  نیا  ریسفت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ 

مالـسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  شاهدید  رون  ود  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  انتایرذ »  » و تسا . اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  داد : خـساپ  تسیک ؟
یم هیآ  نیمه  لیوات  رد  یناشاک » ضیف   » موحرم تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  روظنم  اـماما » نیقتملل  اـنلعجا  و   » يهلمج رد  دنتـسه و 
هللا مالس  هجیدخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صالخا  رپ  رواشم  رای و  فیرـش و  نآرق  تلاسر ، يالاو  ماقم  نآ ، زا  روظنم  : » دسیون

ترـضح ثحب  دروم  هیآ ي  رد  انجاوزا »  » هژاو ي زا  روظنم  هک  تسا  نآ  رب  زین  یمق  ریـسفت  و  دنتـسه . وا  لسن  زا  تاداس  هک  تسا  اـهیلع 
قودـصلا نع  و  داد !؟ هانپ  تفاـین و  میتی  ار  وت  وا  اـیآ  ( 6  ) ینْغَأَف ًِالئاع  كَدَـجَو  َو   6/ یحض هروس  ( - 2 . ) تسا اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 

هل نکی  مل  هنال  ًامیتی  یمـس  امنا  لاق : يوآف .» ًامیتی  كدـجی  ملا   » لجوزع هللا  لوق  نع  هتلاس  لاق : سابع  نبا  نع  فیرـشلا  هماـقم  هللا  یلعا 
کل ریظن  ًادیحو ال  يا  يوآف » ًامیتی  كدجی  ملا   » هتمعنب هیلع  ًانتمم  لجوزع  هللا  لاقف  نیرخآلا . نم  نیلوالا و ال  نم  ضرالا  هجو  یلع  ریظن 
لامب هللا  كانغاف  کل  لام  نولوقی ال  کموق  دـنع  ًاریقف  لوقی  ًالئاع » كدـجو  و   » كوفرع یتح  کلـضف  مهفرع  سانلا و  کـیلا  يواـف » »
نارک ات  نارک  رد  هک  دش  هدناوخ  میتی »  » ترضح نآ  لیلد  نادب  دسیون : یم  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  هر )  ) قودص خیـش  موحرم  هجیدخ … 

شنارگ ياهتمعن  هب  هراشا  اب  ادخ  تهج  نیمه  هب  تسا . هدمآ  دننامه  یب  موهفم  هب  هژاو  نیا  هک  ارچ  تسا ، هخـسن  کت  ریظن و  یب  یتسه 
هزاوآ دنلب  ار  وت  دناسانش و  مدرم  هب  ار  وت  هوکش  يرترب و  داد و  هانپ  و  تفاین ؛ دننامه  یب  هخـسن و  کت  ار  وت  تیادخ  ایآ  دسرپ : یم  وا  هب 

هک دننآ  رب  نارسفم  زا  يرایسب  دینادرگ . زاینیب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تفگنه  تورث  هلیـسو ي  هب  و  تفای ، تسدگنت  ار  وت  و  تخاس !؟
زا هیانک  هب  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدوب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لاوما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرگناوت 
ام َو  َنییِّلِع *  یَفل  ِراْربَْألا  َباتک  َّنِإ  ـَّالک   28 نیففطم 18 -  هروس  ( - 3 . ) تسا هدومرف  دای  وا  ناسحا  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 

میعَّنلا َةَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  یف  ُفِْرعَت  َنوُرُْظنی *  ِکئارَْألا  یَلَع  ٍمیعَن *  یَفل  َراْربَْألا  َّنِإ  نُوبَّرَقُْملا *  ُهُدَهْـشی  مُوقْرَم *  ٌباتک  نویِّلِع *  ام  كارْدَأ 
نانچ نُوبَّرَقُْملا *  اَِهب  ُبَرْـشی  ًانیَع  ٍمینْـسَت *  ْنِم  ُهُجاِزم  َو  نوُِسفانَتُْملا *  ِسَفانَتْیلَف  ِکلذ  یف  َو  کْسِم  ُهُماتِخ  ٍمُوتْخَم *  ٍقیحَر  ْنِم  َنْوَقْـسی  * 

ياهمان تسیچ * ! نییلع »  » ینادیم هچ  وت  و  تسا * ! نییلع »  » رد ناکین  لامعا  يهمان  هکلب  دـنرادنپیم ، داعم ) يهرابرد   ) اـهنآ هک  تسین 
هیکت یتشهب  يابیز  ياهتخت  رب  دنتمعن * : عاونا  رد  ناکین  ًامّلـسم  دننآ * ! دـهاش  نابرقم  هک  یعطق *  تسا  یتشونرـس  هدروخمقر و  تسا 

( روهط  ) بارـش زا  اهنآ  یـسانشیم * ! ینیبیم و  ار  تمعن  طاشن  توارط و  ناشیاههرهچ  رد  دـنرگنیم * ! تشهب ) ياهییابیز  هب   ) هدرک و
دیاب نابغار  یتشهب  ياهتمعن  نیا  رد  تسا و  کشم  زا  هدش  هداهن  نآ  رب  هک  يرهم  دنوشیم * ! باریـس  ياهتـسبرس  هدروخنتسد و  لالز 
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یسلجملا نع  و  دنشونیم . نآ  زا  نابّرقم  هک  ياهمشچ  نامه  تسا * ، مینست »  » اب هتخیمآ  روهط )  ) بارش نیا  دنریگ * ! یشیپ  رگیدکی  رب 
فرـشا وه  لاق : مینـست » نم  هجازم  و  : » لجوزع هلوق  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هنع  هللا  یـضر  هللادـبع  نب  رباج  نع  هر ) )

ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نوقباسلا : نوبرقملا . مه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  هبرشی  هنجلا  یف  بارش 
ربمایپ مهرود . یلاعا  نم  مهیلع  منـستی  نامیاب  مهوعبتا  نیذـلا  مهتیرذ  مهیلع و  هللا  تاولـص  هجیدـخ  همطاف و  همئالا و  بلاطیبا و  نب  یلع 

، نانمومریما ربمایپ ، زا : دنترابع  يدازآ  تلادع و  هار  نازاتشیپ  ادخ و  هاگراب  نابرقم  دومرف : هیآ  نیا  ریسفت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دمآ ، دهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  هک  تیب ، : لها  ناماما 

هللا یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنُوبَّرَقُْملا » ِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  ( » هر  ) مشاـه نب  میهاربا  نب  یلع  نع  و  دـلیوخ . تنب  هجیدـخ  ملـس و  هلآ و 
ْنِم َنُوبَرْـشی  َنُوبَّرَقُْملا  َو  ْمُهَتیِّرُذ » ْمِِهب  انْقَْحلَأ   » لجوزع هَّللا  ُلوُقی  ْمِِهب  ُقَْحَلت  ْمُُهتایِّرُذ  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َو  ُۀَجیِدَخ  َو  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ْمُه َو  َنینِمْؤُْمِلل » َو  ِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْسا  َو  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف   » یلاعت هلوق  هر )  ) یسلجملا نع  و  ًاجوُزْمَم . َنِینِمْؤُْملا  ُِرئاَس  َو  ًافْرِص  ًاتَْحب  ٍمِینْسَت 

ُمیْرَم ای  ُۀِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو   42  / نارمع لآ  هروس  ( - 4 …  ) اَُهتاَبِحیَوُص َو  ُۀَجیِدَخ  َّنُه  َو  ِتانِمْؤُْملا » َو   » ُُهباَحْصَأ َو  ِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِیلَع 
ار وت  ادـخ  میرم ! يا  : » دـنتفگ ناگتـشرف  هک  ار  یماگنه  دـیروآ ) دای  هب   ) َنیَملاْعلا و ِءاِسن  یلَع  كافَطْـصا  َو  كَرَّهَط  َو  كافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ 

یلَع كافَطْصا  َو   » فیرشلا هماقم  هللا  یلعا  یسوطلا  هفئاطلا  خیش  نع  و  تسا . هداد  يرترب  ناهج ، نانز  مامت  رب  هتخاس و  كاپ  هدیزگرب و 
ِنَع ِيُور  َو  نیملاعلا . ءاسن  هدیـس  همطاف  نال  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  لوق  وه  اهنامز و  یملاع  یلع  حیرج  نبا  نسحلا و  لاق  نیَِملاْعلا » ِءاِسن 

، دش هداد  يرترب  ناهج  نانز  رب  میرم  هک  هنوگنامه  َنیَِملاَْعلا . ِءاَِسن  یَلَع  میرم  تلـضف  امک  ِیتَّمُأ  ِءاَِسن  یَلَع  هجیدـخ  تلـضف  لاق : هنا  ِیبَّنلا 
ءاسنلا نم  لمکی  مل  ریثک و  لاجرلا  نم  لمک  یبنلا  نع  يرشخمزلا و  نع  و  دش . هداد  يرترب  نم  تما  نانز  رب  زین  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 

 … ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدـخ  نارمع و  تنب  میرم  نوعرف و  هأرما  محازم  تنب  هیـسآ  عبرا : الا 
 ، اهیلع هللا  مالس  هیسآ  دنتسه : جوا  دشر و  هنومن  نز  راهچ  نیا  نانز  نایم  زا  اما  دنتفرگ ، جوا  لامک  يوس  هب  یگدنز  رد  مدرم  زا  يرایسب 

اَِهئاَِسن ُریَخ  يوغبلا  نع  و  ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  اهیلع ،  هللا  مالـس  میرم 
عبرا لاق : ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  سابع  نبا  نع  یسولآلا : نع  و  اَْهنَع . ُهَّللا  یِـضَر  ُۀَجیِدَخ  اَِهئاَِسن  ُریَخ  نارمع و  تنب  میْرَم 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  همطاف  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  محازم و  تنب  هیـسآ  نارمع و  تنب  میرم  نهملاع  تاداس  هوسن 
نز راهچ  دـندومرف : ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  یـسولآ  همطاف . ًاملاع  نهلـضفا 
یم اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  اهنآ  نیرت  لضفا  همطاف و  هجیدـخ و  محازم ، تنب  هیـسآ  نارمع ، تنب  میرم  دـندش ، راگزور  نانز  رـالاس 

ٍدَّمَُحم ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َو  ٍدـِلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَـجیِدَخ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُلَْضفَأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ساـبع  نبا  نع  یبطرقلا : نع  و  دـشاب .
تنب همطاـف  هجیدـخ ، زا : دـنترابع  تشهب  ناـنز  نیرتتلیـضف  رپ  نیرترب و  ٍمِحاَُزم . ُْتِنب  ُۀیِـسآ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمیْرَم  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

َو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  لاق : مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نع  ریثک  نبا  نع  و  محازم . تنب  هیـسآ  نارمع و  تنب  میرم  دمحم ،
َو َال ُتاُملُّظلا  َو َال  ُریصَْبلا *  َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسی  ام  َو   22 رطاف 19 -  هروس  ( - 5 . ) دلیوخ تنب  هجیدـخ  اَِهئاَِسن  ُریَخ  َو  ُمیْرَم  اَِهئاَِسن  ُریَخ  ِِهلآ :

انیب انیبان و  و  ِرُوبُْقلا *  ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  ُءاشی  ْنَم  ُعِمْسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاْومَْألا  َو َال  ُءایْحَْألا  يِوَتْـسی  ام  َو  ُروُرَْحلا *  َو َال  ُّلِّظلا  َو َال  ُروُّنلا * 
ناسکی ناگدـنز  ناـگدرم و  زگره  و  نازوس * ! غاد و  داـب  و  شخبمارآ )  ) هیاـس هن  و  ییانـشور * ، اـهتملظ و  هن  و  دنتـسین * ، ربارب  زگره 
دناهتفخ روگ  رد  هک  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوتیمن  وت  و  دناسریم ، دـهاوخب  سک  ره  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  دـنوادخ  دنتـسین !

َو یمْعَْألا  يِوَتْـسی  ام  َو  لجوزع : هلوق  لاق : سابع  نبا  نع  نیفلاخملا  قیرط  نع  هر )  ) ینارحبلا مشاه  همالعلا  رحبتملا  دیـسلا  رکذ  یناـسرب !
هیلع َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُروُّنلا  َو  ٍلْهَج  ُوبَأ  ُتاَُملُّظلاَف  ُروُّنلا  َال  َو  ُتاُملُّظلا  َال  َو  مالـسلاهیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُریِـصَْبلا  َو  ٍلْهَج  ُوبَأ  یَمْعَْألا  َلاَق  ُریِـصَْبلا .

: لاقف ًاعیمج ، مهعمج  مث  ٍلْهَج . ِیبَِأل  َمَّنَهَج  ِینْعی  ُروُرَْحلا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُّلِظ  ُّلِّظلاَف  ُروُرَْحلا  َال  َو  ُّلِّظلا  َال  َو  مالـسلا .
رافک تاومالا  و  مالـسلامهیلع ، هجیدخ  همطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  رفعج و  هزمح و  یلع و  ءایحالاف  تاومالا  ءایحالا و ال  يوتـسی  ام  و 
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سابع نبا  زا  ُریِصَْبلا » َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسی  ام  َو   » دنوادخ لوق  هرابرد  تنـس ) لها   ) نیفلاخم قیرط  زا  ینارحب  مشاه  دیـس  رحبتم  همالع  هکم .
یم مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  شنیب  تریـصب و  بحاص  زا  روظنم  دشاب و  یم  لهجوبا  لدروک  روک و  زا  روظنم  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن 

زیگنا و لد  هیاس ي  زا  روظنم  تسا . مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ییانـشور  رون و  زا  روظنم  لهجوبا و  اه ، یگریت  تاملظ و  زا  روظنم  دشاب .
. دـشاب یم  لـهجوبا  خزود ، هلعـش  شتآ  راـبگرم  تخـس و  ياـمرگ  زا  روـظنم  ناـنمومریما و  يارب  تـشهب  رد  تـسا  يا  هیاـس  شخبمارآ 
رفعج و هزمح ، یلع ، ترـضح  هیآ  نیا  رد  یقیقح  یناگدـنز  زا  روظنم  تفگ : ُتاْومَْألا » َال  َو  ُءایْحَْألا  يِوَتْـسی  اـم  هیآ َ«  دروم  رد  ماـجنارس 

َّنِإ  33  / نارمع لآ  هروس  ( - 6 . ) دنشاب یم  هنیدم  رافک  ناگدرم ، زا  روظنم  دنشاب و  یم  مالـسلامهیلع  هجیدخ  و  همطاف ، نیـسح ، نسح و 
يرترب نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، نیَملاْعلا . یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا 

اهیلع هللا  مالس  ارهزلا  همطاف  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لخد  لاق : ینالوخلا ، ملـسم  یبا  نع  هارث  باط  یفوکلا  تارف  نع  داد .
تملع ام  وا  هشیاع  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  هاتربخاف . امهربخ ، نع  امهلاسف  امههوجو  ترمحا  دـق  نارختفت و  اـمه  هشیاـع و  و 

. نیملاعلا یلع  هجیدـخ  همطاـف و  ًارفعج و  هزمح و  نیـسحلا و  نسحلا و  ًاـیلع و  نارمع و  لآ  میهاربا و  لآ  ًاـحون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا 
، نیـسح نسح و  نینموملاریما ، دوجو  نارمع ، نادـناخ  میهاربا و  ناـمدود  حوـن ، مدآ ، ادـخ  هک  یناد  یمن  اـیآ  هشیاـع  يا  دوـمرف : ربماـیپ 

ِفارْعَْألا یَلَع  َو  ٌباـجِح  اـمُهَنَیب  َو   50  - 46 فارعا / هروـس  ( - 7 . ) دـیزگرب نایناهج  رب  ار  مالـسلامهیلع  همطاف  هجیدـخ و  رفعج ، هزمح ،
ِباحْصَأ َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُص  اذِإ  َو  نوُعَمْطی *  ْمُه  َو  اهُولُخْدی  َْمل  ْمکیَلَع  ٌمالَس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  اْوَدان  َو  ْمُهامیـِسب  الک  َنُوفِْرعی  ٌلاجِر 

ُْمْتنک ام  َو  ْمکُعْمَج  ْمْکنَع  ینْغَأ  ام  اُولاق  ْمُهامیِسب  ْمُهَنُوفِْرعی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْصَأ  يدان  َو  نیِملاَّظلا *  ِمْوَْقلا  َعَم  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  اُولاق  ِراَّنلا 
ِراَّنلا ُباحْـصَأ  يداـن  َو  نُونَزَْحت *  ُْمْتنَأ  ـال  َو  ْمکیَلَع  ٌفْوَخ  ـال  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلاـنی  ـال  ُْمتْمَْـسقَأ  َنیذَّلا  ِءـالُؤه  َأ  َنوُِربکَتْـسَت * 

ناـیتشهب و  ] ود نآ  ناـیم  رد  و  َنیِرفاـْکلا *  یَلَع  اـمُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  ُهَّللا  ُمـکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاـْملا  َنـِم  اـنیَلَع  اوُـضیفَأ  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحـْـصَأ 
: هک دننزیم  ادص  نایتشهب  هب  دنسانشیم و  ناشهرهچ  زا  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دنتـسه  ینادرم  فارعا »  » رب تسا و  یباجح  نایخزود ،]

دتفایم ناـیخزود  هب  ناشمـشچ  هک  یماـگنه  و  دـنراد * . ار  نآ  دـیما  هک  یلاـح  رد  دـنوشیمن ، تـشهب  لـخاد  اـّما  داـب »! امـش  رب  دورد  »
ار اهنآ  ناشیامیـس  زا  هک  ار ) نایخزود  زا   ) ینادرم فارعا ، باحـصا  و  هدـم * »! رارق  نارگمتـس  هورگ  اب  ار  اـم  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگیم

ناتلاح هب  امـش ، ياهّربکت  و  دـنزرف ) نآ و  تورث و  لاـم و  زا   ) امـش يروآدرگ  هک ) دـیدید  : ») دـنیوگیم دـننزیم و  ادـص  دنـسانشیم ،
دهاوخن ناشلاح  لماش  زگره  ادخ  تمحر  دیدرک  دای  دـنگوس  هک  دنتـسین  نانامه  فارعا ] رب  ناگدـناماو  نیا   ] اهنیا ایآ  دادـن * »! يدوس 

هک دیوش ، تشهب  لخاد  دوشیم ): هتفگ  اهنآ  هب  نونکا  مه  دیشخب  ار  اهنآ  ناشریخ ، لامعا  یـضعب  نامیا و  رطاخ  هب  دنوادخ  یلو  ( !؟ دش
هب ادخ  هچنآ  زا  ای  بآ ، يرادقم  و  دینک ) ّتبحم  : ») هک دننزیم  ادص  ار  نایتشهب  نایخزود ، و  دیوشیم * ! كانمغ  هن  دـیراد و  یـسرت  هن 

یلعا ًاضیا  ینارحبلا  نع  و  تسا »! هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  اهنیا  دنوادخ  : » دـنیوگیم خـساپ ) رد   ) اهنآ دیـشخبب »! ام  هب  هداد ، يزور  امش 
« لاجِر ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  امُهَنَیب  َو  : » لجوزع هللا  لوق  نع  لئس  هنا  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  بیبح  نب  رشب  نع  فیرشلا  هماقم  هللا 

نیا انوبحم ؟ نیا  نودانیف  مالـسلامهیلع ، يربکلا  هجیدـخ  همطاف و  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  دـمحم و  هیلع  رانلا  هنجلا و  نیب  روس  لاـق :
نوزوجیف مهیدیاب  نوذخایف  مهئاوساب  يا  مُهامیِِسب  الک  لجوزع  هلوق  کلذ  و  مهئابا ، ءامسا  مهئامـساب و  مهنوفرعیف  مهیلا  نولبقیف  انتعیش ؟

زا روظنم  دومرف : هک  دش ، هدیـسرپ  نایخزود  نایتشهب و  نایم  باجح  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنجلا . نولخدی  طارـصلا و  مهب 
اجنآ زا  دنراد و  رارق  هجیدخ  همطاف و  نیـسح ، نسح ، یلع ، ربمایپ ، نآ ، زارف  رب  هک  خزود  تشهب و  نایم  تسا  يدنلب  ژد  هاگرذـگ و  نآ 

مان و اب  ار  نانآ  دنور و  یم  نانآ  يوس  هب  تیب : لها  نایعیش  ناتـسود و  هاگنآ  دنتـسه ؟ اجک  ام  نایعیـش  نارادتـسود و  : » هک دنهد  یم  ادن 
.« دیامنیم تشهب  دراو  دننارذگ و  یم  تخس  هاگرذگ  نآ  زا  دنریگ و  یم  ار  اهنآ  تسد  دنسانش و  یم  ناش  یگداوناخ  مان 

اهیلع هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  لئاضف 
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مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  لوبق  . 1

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  تبقارم  تحت  ربمایپ  هناخ  رد  یگلاس  شـش  نسزا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نانمؤمریما 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یماگنه  تشاد ، يردام  شرورپ و  قح  ترضح  نآ  هب  تبسن  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  اذل  دندوب و 

تیـالو هب  هک  دـندرک  تساوـخرد  وا  زا  دـندومن و  ناـیب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  هب  ار  ( 37  ) تیـالو عـینم  ماـقم  ملـس  هلآ و  و 
مدروآ و نامیا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  نم  دنتشاد : هضرع  مامت  تحارص  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  دوش ، دقتعم  نانمؤمریما 

هیلع نانمؤمریما  فصو  رد  هک  دوب  یحطـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  يزرورهم  مدومن . تعیب 
. تسا اهیلع  هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  مشچ  رون  وا و  دزن  رد  نامدرم  نیرتزیزع  ربمایپ ، ردارب  وا  دناهدروآ : مالسلا 

فرژ تریصب  . 2

؛ دوـب رادروـخرب  فرژ  تریـصب  قـیمع و  رکف  دـنلب و  يهشیدـنا  زا  هک  تسا  نیا  اـهیلع  هللا  مالـس  يربـک  يهجیدـخ  لـئاضف  نیرتـالاب  زا 
رهوش ناونع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باختنا  زا  ناوتیم  ار  رما  نیا  تشاد . رارق  دوخ  جوا  رد  وا  یلمع  لقع  ًاصوصخم 

ناشخرد يهدنیآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راتفر  هرهچ و  رد  وا  دیمهف . رجات  ناراگتساوخ  همه  نآ  نیب  زا  دوخ  هتسیاش  هدنیآ و 
: دـنکیم نایب  نینچ  تثعب ) زا  لبق   ) ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اب  جاودزا  داهنـشیپ  زار  تهج  نیمه  هب  دـیدیم ، ار  وا  زاتمم  و 

رسپ يا  ( 38 ( ؛ َِکثیِدَح ِقْدِص  َو  َکِْقلُخ  ِنْسُح  َو  ْمُهَْدنِع  َِکتَنامَا  َو  َکِمْوَق  یف  َِکفَرَـش  َو  یّنِم  َِکَتبارِِقل  َکِیف  ُْتبِغَر  ْدَـق  ّینِا  ّمَع ! َْنبای  »
وت هب  تاییوگتـسار ، وکین ، قـالخا  تهج  هب  دوخ و  موق  ناـیم  رد  تايرادـتناما  فرـش و  نم و  اـب  تايدـنواشیوخ  رطاـخ  هب  نم  ومع !
رب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  وناـب  نیا  تدارا  تبحم و  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  قوف  تـالمج  مدرک ». ادـیپ  لـیامت 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  تیـصخش  زا  هک  تسا  هدوب  یقیمع  تخانـش  تفرعم و  رثا  رب  هکلب  هدوبن ، یناوهـش  تبحم  يزاجم و  قشع  ساسا 
ار اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تخـس  شیرق  نانز  زا  یهورگ  هلمج  زا  دنتـشادن ، یتریـصب  نینچ  هک  يدارفا  اما  تشاد . ملـس  هلآ و 
هب نت  تسا  ریقف  یناوج  هک  بلاطوبا  میتی  اب  تکوش  تمـشح و  همه  نیا  اب  وا  : » دنتفگ هک  اجنآ  ات  دـنداد ، رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم 

باختنا رب  صرق  مکحم و  دوب ، تفرعم  تخانش و  رـس  زا  شباختنا  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  یگرزب ». گنن  هچ  داد . جاودزا 
دروم رد  ناتدوخ ] و   ] امش نارهوش  ماهدینش  نانز ! يا  : » تفگ اهنآ  يربخیب  تلاهج و  زا  یـشان  نانخـس  باوج  رد  درـشف و  ياپ  شیوخ 

؟ دراد دوجو  دمحم  دننام  يدرف  امـش ، نایم  رد  ایآ  مسرپیم  امـش  دوخ  زا  نم  دینکیم ، ییوجبیع  دیاهتفرگ و  هدرُخ  دمحم  اب  نم  جاودزا 
جاودزا وا  اب  اهیگژیو  نیا  رطاخ  هب  نم  دیراد ؟ غارس  کین  قالخا  لئاضف و  رد  ناشیا  ناس  هب  یتیـصخش  نآ  فارطا  هکم و  ماش و  رد  ایآ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یپ  رد  یپ  ياهیزوریپ  نامز ، تشذگ  ( 39 .« ) تسا یلاع  رایسب  هک  ماهدید  وا  زا  ییاهزیچ  مدرک و 
اهیلع هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  هلمج  زا  دنام ، راگدای  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  زا  هک  ینادنزرف  مالـسا و  شرتسگ  ، 

دنچ ره  تفگ ؛ نیـسحت  وا  فرژ  تریـصب  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  يابیز  باختنا  رب  تسوا ، لسن  زا  موصعم  ماـما  هدزاـی  هک 
. دوبن شیوخ  يهتسیاش  باختنا  تارمث  دهاش  دوخ 

رادیاپ مکحم و  مالسا  نامیا و  . 3

لماع دش ، وا  يهدنیآ  يرسمه  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باختنا  ثعاب  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  فرژ  تریـصب  نامه 
شردـپ زا  دوخ  دنـس  هب  ربلادـبع » نبا  . » دـهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناملـسم  نز  لوا  بقل  هک  دـش  ثعاب  تشگ و  زین  وا  مالـسا  ناـمیا و 

نامه رخآ  تاعاس )  ) رد اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  دراذگ و  زامن  ثعبم )  ) هبنـشود زور  رد  ادخ  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  عفاریبا » »
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تشاذگ هحص  هنوگ  نیا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  مالـسا  نامیا و  رب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  ( 40 . ) دناوخ زامن  زور 
؛… ةَُّوبُّنلا َحیر  ُّمُشَا  َو  َۀلاسِّرلا  َو  یْحَْولا  َرُون  يرَا  ْمُُهِثلاث . اَنَا  َو  ۀَجیدَخ  َو  هّللا  لوسر  َریَغ  ِمالْـسِْالا  یف  ٍذـِئَمْؤی  ٌدِـحاو  ٌتَیب  ْعَمْجی  َْمل  : » هک …
ار تلاسر  یحو و  رون  مدوب .. ناشیا  موس  نم  و  هجیدـخ ، ادـخ و  لوسر  يهناـخ  رگم  دوب  هدـماین  ياهناـخرد  مالـسا  ناـمز ، نآ  رد  ( 41)
يراکادف و مالسا  هار  رد  درشف و  ياپ  نامیا  نآ  رب  هظحل  نیرخآ  ات  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  مدرکیم ». مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدیدیم و 

. تشگن لفاغ  وا  تیامح  مالسا و  ربهر  زا  هظحل  کی  دومن و  تشذگ 

ارس ود  ناوناب  نیرترب  زا  . 4

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  کلام  نب  سَنَا  زا  ریثا  نبا  هکنانچ  دنهدیم ؛ لیکـشت  نز  راهچ  ار  یتسه  ناهج  نانز  نیرترب 
مالس همطاف  هجیدخ و  هیـسآ ، میرم ، ملاع  نانز  نیرترب  ( 42 ( ؛ ۀمِطاف َو  ۀجیدخ  ۀیِـسآ ، ُمیرم ، َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ُریَخ  : » دندومرف هک  هدرک  لقن 
يربک يهجیدـخ  اهنآ  يهلمج  زا  دـنراد و  رارق  ردـص  رد  زین  تشهب  رد  دنتـسب ، ایند  رد  ار  لامک  رابهلوک  هک  اهنیمه  دنتـسه ». اهیلع  هللا 

ُلَْـضفَا : » دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  سابع » نبا   » زا همرکع » . » دـشابیم اهیلع  هللا  مالس 
تشهب نانز  نیرتهب  ( 43 ( ؛ َنْوَعِْرف ةأَْرِما  ٍمِحاُزم  ُْتِنب  ۀیِسآ  َو  ناَرْمِع َ  ُۀَْنبا  ُمیْرَم  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ۀمِطاف  َو  ِدلیَوُخ  ُْتِنب  ۀجیدَخ  ۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ِءاِسن 

ربمایپ رـسمه  نیرترب  . 5 نوعرف ». رـسمه  محازم ، رتخد  هیـسآ  نارمع و  رتخد  میرم  دـمحم و  رتخد  همطاف  دـِلیَوُخ ، رتخد  هجیدـخ  دـننانیا :
. دندوبن ناسکی  تاجرد  رظن  زا  یلو  دنتشاد ، يددعتم  نارسمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

فالخ رب  داد و  رازآ  تیذا و  ار  ترـضح  تخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  تایح و  لاح  رد  اهنآ  زا  یکی 
دوجو مامت  اب  يربک  يهجیدخ  دننام  اهنآ  زا  یخرب  یلو  دـیدرگ ، وا  تلزنم  ماقم و  لزنت  ثعاب  رما  نیمه  هک  درک ، تکرح  وا  تاروتـسد 

نارسمه مامت  نیب  رد  هجیتن  رد  دیشوک و  وا  تیاضر  بلج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تعاطا  هار  رد  شیوخ  یتسه  و 
هّللا لوسر  َجَّوََزت  : » دـندومرف ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودـص  خیـش  موحرم  دومن . بسک  ار  زاتمم  هبتر 
نانآ نیرترب  هک  درک  جاودزا  نز  هدزناپ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 44 ( ؛ ِدلیَوُخ ُْتِنب  ۀَجیدَخ  َّنُُهلَْضفَا  ةَأَْرِما  َرَشَع  َسْمَِخب 

.« دوب ِدلیَوُخ  رتخد  هجیدخ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ردام  . 6

( ربمایپ  ) وا نارسمه  ( » 45 ( ؛ » ْمُُهتاهَُّما هُجاوْزَا  َو  : » دنتـسه نینمؤملاما »  » نانمؤم و یناحور  نارداـم  ربماـیپ  نارـسمه  میرک  نآرق  صن  قبط 
نانز يهمه  نیب  رد  تداعس  نیا  دوریم و  رامش  هب  هیآ  ياهقادصم  نیرترب  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  و  دنتسه » نینمؤم  ناردام 
نینچ یتسار  دیآ . دیدپ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  قیرط  زا  وا  لسن  زا  ماما  هدزای  هک  تشگ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  بیـصن  ترـضح ،
اهیلع هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نادنزرف  همه  نیب  زا  دراد . الاب  دادعتـسا  تقایل و  هب  زاین  یماقم 

. تفای رارمتسا  وا  لسن  قیرط  زا  تیاصو  تماما و  مهو  ( 46  ) تسا تمصع  ياراد  مه  هک  ارچ  تسا ؛ رادروخرب  يزاتمم  ماقم  زا 

لیدبیب قافنا  تواخس و  . 7

هک دوب  دایز  يردق  هب  هلقاع  نادراک و  يوناب  نیا  تورث  دوب . ماع  صاخ و  دزنابز  نارود  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تورث 
هللا مالـس  هجیدخ  تورث  ناخروم  دنتفریم . رامـش  هب  زیچان  وا  دزن  رد  طیَعُمیبا » نب  ۀَبْقُع   » و لهجوبا »  » نوچ شیرق  کی  هجرد  نارادلام 

رب یمشیربا  ياهبانط  اب  زبس  ریرح  زا  ياهبق  . 2 دـندرکیم . لمح  ار  وا  یتراجت  لاوما  هک  رتش  نارازه  . 1 دناهدرمش : بیترت  نیدب  ار  اهیلع 
هعجارم کـمک  تناعتــسا و  يارب  تمـالع  نـیا  يور  زا  زین  ارقف  دوـب و  وا  ناوارف  تورث  رگناـیامن  رما  نـیا  دوـب . هتــشارفا  شاهناـخ  ماــب 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ  ( 47 . ) دندادیم ماجنا  ار  وا  یعاجرا  تامدخ  هک  زینک  مالغ و  دصراهچ  . 3 دندرکیم .
: درک ضرع  داد و  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رایتخا  رد  ار  تورث  نیا  یمامت  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ملـس ،  و 

هللا مالس  هجیدخ  ترضح  نینمؤملا  ّما  يومع  لَفَْون ، نب  ۀَقَرَو  ( 48 .« ) متسه وت  زینک  مه  نم  وت و  يهناخ  هناخ ، َُکتَمَا ؛ اَنَا  َو  َُکتَیب  ُتیَْبلَا  »
ار امش  هجیدخ  هک  دینادب  برع ! يا  : » تفگ دنلب  يادص  اب  داتـسیا و  میهاربا  ماقم  مزمز و  نیب  دمآ و  هبعک  رانک  هیـضق  نیا  زا  دعب  اهیلع ، 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  ار  شیایادـه  هیرهم و  اهماد ، كالما ، نازینک ، ناـمالغ و  زا  ار  شتورث  يهمه  دوخ  هک  دریگیم  دـهاش 

هجیدخ ترضح  راک  نیا  تسا و  هتفریذپ  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  تسا  ياهیده  اهنآ  يهمه  تسا و  هدیـشخب  ملس 
.« دیهد یهاوگ  دیـشاب و  هاوگ  هراب  نیا  رد  امـش  تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  وا  تبحم  هقالع و  رطاخ  هب  اهیلع  هللا  مالس 

تهج نیمه  هب  درب . ار  هدافتسا  تیاهن  نآ  فادها  مالسا و  دربشیپ  يارب  لاوما  نیا  زا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و  ( 49)
(50 .« ) دناسرن دوس  نم  هب  هجیدخ  تورث  دننام  زگره  یتورث ، چیه  : » دومرف ترضح  نآ  دوخ 

دننامیب يرابدرب  ربص و  . 8

اما دـشاب ؛ لـمحت  مک  هدرورپزاـن و  دـیاب  اـعبط  هدـش  گرزب  ناوارف  تورث  نورد  رد  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  دـننام  يدرف 
يارب ار  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  نامیا  جاودزا و  زا  دعب  اهتمعن  زا  يرادروخرب  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
بعِـش رد  يداـصتقا  يهرـصاحم  ناگتـسب ، ياهـشنزرس  هکم ، ناکرـشم  فلتخم  ياـهراشف  لـمحت  درک ، هداـمآ  اهیتخـس  يهمه  لـمحت 

ترـضح : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  یطاـشلا  تـنب  داد . رازآ  تـیذا و  ار  وا  تخـس  يداـصتقا  يهرـصاحم  ًاـصوصخم  و …  ( 51  ) بلاطیبا
یگنت اب  یگدـنز  نایرج  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  دـشاب و  ناـسآ  شیارب  جـنر  همه  نآ  لـمحت  هک  دوبن  ینـس  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
دحرـس ات  دشیم  دراو  بعـش  رد  هرـصاحم  رثا  رد  هک  ار  ییاهیتخـس  نس ، تلوهک  دوجو  اب  لاح و  نیع  رد  اما  دـشاب ، هتفرگ  وخ  تشیعم 

(52 .« ) درک لمحت  گرم 

تماما بحم  تلاسر و  یماح  . 9

همطاف هجیدـخ ، میرم ، هیـسآ ، دـندش : هتخانـش  یتسه  يهتـسیاش  هنومن و  نانز  ناونع  هب  دناهدیـسر و  لامک  دـح  هب  ایند  نیا  رد  نز  راهچ 
ناج ياپ  ات  هیـسآ  تسا . هدوب  دوخ  نامز  نایاوشیپ  يربهر و  زا  تعاطا  تیامح و  نز ، راهچ  نیا  تاکارتشا  نیرتمهم  زا  اهیلع . هللا  مـالس 

مکحم ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تلاسر  ياههیاپ  اهجنر  تمهت و  لمحت  اـب  میرم  دومن ، تیاـمح  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تلاـسر  يربهر و  زا 
دیهش ماجنارس  دومن و  عافد  ینابیتشپ و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شیوخ  ماما  زا  تداهش  زرم  ات  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  دومن ،

شیوخ لام  ناج و  زین  وا  دوب . تلاسر  نیتسار  نایماح  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  اما  و  تشگ . تیالو  تماما و  هار 
رد تماما . رادـفرط  بحم و  مه  دوب و  تلاسر  ماگمه  یماح و  مه  روحم . تماما  مه  دوب و  رادـمتلاسر  مه  وا  دومن . تلاسر  میدـقت  ار 
رد مدآ  ترـضح  دوشیم : افتکا  هتکن  کی  هب  طقف  شخب  نیا  رد  دـمآ ، نایم  هب  یتاراشا  نیـشیپ  ياهشخب  رد  تلاسر  زا  تیاـمح  دروم 

دمحم ياهيرترب  زا  یکی  : » تفگ تخادـنا و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یگدـنز  هب  یهاگن  تشهب 
نآ لاح  دومن و  تدعاسم  يراکمه و  شرهوش  اب  دـنوادخ  رماوا  يارجا  يارب  وا  رـسمه  هک  تسا  نیا  نم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هب تبـسن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تدارا  تبحم و  دروم  رد  اما  ( 53 .« ) دومن قیوشت  دـنوادخ  یناـمرفان  رد  ارم  نم ، رـسمه  هک 

ترضح اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  جاودزا  زا  سپ  : » دنکیم لقن  نینچ  هر )  ) یسلجم موحرم  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح 
ربخ مالسلا  هیلع  یلع  تبحم  یتسود و  زا  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  مالسلا ،] هیلع  یلع  ندمآ  ایند  هب  و   ] اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ 

يهلیـسو هـب  ترــضح  نآ  يارب  و  تـشاد ] ناوارف  تـبحم  مالــسلا  هـیلع  یلع  هـب   ] نآ زا  سپ  اـهیلع  هللا  مالــس  هجیدـخ  ترــضح  داد و 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ردارب  یلع  دنتفگیم : مدرم  هک  ياهنوگ  هب  داتـسرفیم ؛ تاموزلم  زینک و  تالآرویز ، سابل ، شناراکتمدخ 
حبص اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ياهتبحم  فاطلا و  دیآیم …  باسح  هب  هجیدخ  مشچ  رون  تسوا و  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  ملس و 

ترضح نینمؤملا  ّما  اهیلع ،  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  تدالو  ماگنه  ( 54 .« ) دوب ناور  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  يهناخ  هب  ماش  و 
هب تداهـش  زا  دعب  تدالو ، ماگنه  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  شرتخد  هک  ارچ  تشگ ؛ انـشآ  تیالو  اب  رتشیب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 

ایصوا و دیـس  مرـسمه  یتسار  هب  و  ( 55 « ) طابْـسالا ةَداس  يِْدلُو   َ ءایِـصْوَْالا و ُدیـس  ِیْلَعب  َّنَا  َو  : » داد تداهـش  هنوگ  نیا  تلاسر ، دـیحوت و 
ار وا : نادنزرف  یلع و  ترضح  تیالو  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نیا  رب  هوالع  دنتسه ». ادخ  لوسر  ناگداون  رالاس  دیس و  منادنزرف 

يزور : » دـیوگیم هرـس  سدـق  یـسلجم  همالع  دوب . هدیـسرن  تیلعف  هب  زونه  ترـضح  تماما  نامز  نآ  رد  هکنآ  اب  دوب ، هتفریذـپ  ًاـحیرص 
: دیوگیم تسا و  لیئربج  نیا  دومرف : تساوخ و  دوخ  دزن  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

تامهم لوصا و  هب  لمع  داعم و  هب  رارقا  موس : ناربمایپ . تلاسر  هب  رارقا  مود : دنوادخ . یگناگی  هب  رارقا  لوا : تسا : یطورش  مالسا  يارب 
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  اهنآ ». نانمشد  زا  تئارب  وا و  نادنزرف  زا  نیرهاط  يهمئا  و  یلع ] ینعی   ] رمالا یلوا  تعاطا  مراهچ : عرش .

ترضح هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نانمؤمریما ، تماما  صوصخ  رد  ( 56 . ) درک قیدصت  ار  اهنآ  دومن و  رارقا  اهنآ  هب  مه 
زا سپ  اهنآ  ماما  نانمؤم و  مامت  يالوم  وت و  يالوم  یلع  يدَْعب ؛ ْمُهُماِما  َو  َنینِمْؤُْملا  َیلْوَم  َو  َكالوَم  َوُه  : » دومرف اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 

يالاب ار  دوخ  تسد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا  ّما  تشاذـگ و  نانمؤمریما  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  هاـگنآ  تسا ». نم 
(57 . ) داد ماجنا  ار  يرادمتیالو  يدبا  تعیب  هنوگ  نیا  داد و  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد 

رشحم هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ییامرف  فیرشت  . 10

فیـصوت نینچ  رـشحم  يارحـص  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  ترـضح  دورو  تافیرـشت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
. دنباتشیم وا  لابقتسا  هب  دنراد  تسد  رد  ار  ربکا » هللا   » هلمج اب  نیزم  شقنم و  ییاهمچرپ  هک  یلاح  رد  هتشرف  رازه  داتفه  دیامنیم :

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  جارعم  ثیداحا  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . 11

درب و اهنامسآ  يوس  هب  ارم  لیئربج  جارعم ، بش  رد  هک  یتقو  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگیم : يردخ  دیعـسوبا 
هب ارم  مالـس  ادـخ و  مالـس  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  : » تفگ لیئربج  يراد »؟ یتجاـح  اـیآ  : » متفگ لـیئربج  هب  تعجارم  ماـگنه  داد ، ریس 

هجیدخ هب  ار  لیئربج  ادـخ و  مالـس  دیـسر ، نیمز  هب  هک  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یناسرب » اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
ادـخ كاپ  تاذ  انامه  ُماَلَّسلا ؛ َلِیئَْربَج  یَلَع  َو  ُماَلَّسلا ، ِهَیلِإ  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  َو  ُماَـلَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  : » تفگ هجیدـخ  درک ، غـالبا  اـهیلع  هللا  مـالس 

(58 .« ) داب مالس  لیئربج  رب  ددرگ و  زاب  وا  يوس  هب  مالس  مالس و  تسا  وا  زا  تسا و  مالس 

: مالسا ردص  باحصا  و  همئا : یهلا ، يایبنا  راتفگ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . 12

هللا لوسر  بیصن  ادخ  هک  ییایازم  زا  یکی  تفگ  اوح  هب  تشهب  رد  مدآ  : » دیوگیم نینچ  مالسلا  هیلع  مدآ  لوق  زا  برع  خروم  دعـس  نبا 
ماجنا يارب  هتـسویپ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  دومن و  وا  بیـصن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نوچ  یتفج  هک  دوب  نیا  درک 

رد نم  هک  دیدرگ  ببـس  اوح  هک  یتروص  رد  درکیم  کمک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هب  دنوادخ  تیـشم  ندـیناسر 
نمشد هب  ار  دوخ  هک  ياهبطخ  نمض  رد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 59 .« ) میامن راتفر  دـنوادخ  يهدارا  فالخ  رب  تشهب 

زین و  ( 60 ( »؟ تسا دـِلیَوُخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نم  هدـج  هک  دـینادیم  ایآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف درکیم ، یفرعم 
سلجم رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ( 61 ( »؟ متـسه هجیدـخ  امـش  ربمایپ  رـسمه  دـنزرف  نم  هک  دـینادیم  ایآ  : » دومرف نمـشد  هب  باـطخ 
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يوناب هجیدخ ، رـسپ  نم  يَْربُْکلا ؛ َۀَجیِدَخ  ُْنبا  اَنَأ  : » دنکیم یفرعم  ار  دوخ  نینچ  نیا  دوخ ، فورعم  يهبطخ  رد  قشمد  رد  دیزی  يهناهاش 
هراپ ياهرکیپ  رانک  هک  یماگنه  لاس 61 ه.ق  مرحم  مهدزای  زور  رد  البرک  رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  ( 62 .« ) متسه مالسا  گرزب 
هیلع یلع  ترـضح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رکذ  زا  سپ  اجنآ  رد  هلمج  زا  تفگ ، زوسناج  یبلاـطم  دـمآ و  نادیهـش  يهراـپ 
دیز ( 63 .« ) داب گرزب  يوناب  هجیدخ  يادف  هب  مردپ  يَْربُْکلا : ُۀَجیِدَخ  ِیبَِأب  : » دومرف درک و  دای  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زا  مالسلا 

هب ماجنارـس  دومن و  کلملادـبع  نب  ماـشه  یتوغاـط  تموکح  دـض  رب  یمیظع  شروش  بـالقنا و  هک  مالـسل  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب 
ام … و  ُۀَـجیِدَخ ؛ اَُنتَّدَـج  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَنُوبَأ  ِةَّدَوَْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  : » دـنکیم جاجتحا  نینچ  نمـشد ، ربارب  رد  ینخـس  رد  دیـسر ، تداـهش 

هللادبع ( 64 .« ) تسا هجیدخ  ام  يهدج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ام  ردـپ  هک  ارچ  میتسه ، یتسود  تدوم و  هب  رتراوازس 
ناونع هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هب  سابع ، نبا  اب  ییوگتفگ  رد  درک  ینمـشد  تلاسر  نادناخ  اب  هکنآ  اب  هیلع  هللا  ۀـنعل  ریبز  نبا 
مالـس هجیدخ  ترـضح  ماهمع  هک  ینادیمن  ایآ  َنیِِملاَْعلا ؛ ِءاَِسن  ةَدیَـس  ۀَجیِدَخ  یتمع  َّنَأ  ُمَْلعَت  َتَْسل  َأ  : » دیوگیم هدومن و  راختفا  شاهمع 

هفوک هب  دش ، طلسم  عاضوا  رب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما  رـصع  رد  ( » 65 ( »؟ تسا ناهج  ناوناب  رورـس  اهیلع  هللا 
هبطخ نآ  رد  دناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  راک  نایاپ  زا  سپ  تفرگ ، تعیب  دوخ  يارب  مدرم  زا  دنام و  هفوک  رد  زور  دـنچ  دـمآ و 
نیسح ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  هکنیا  اب  تفگ ، ازسان  درک و  تراسج  مالسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  سدقم  تحاس  هب  تسناوت  هچنآ 

ار وا  تسد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دهدب ، ار  هیواعم  خساپ  ات  تساخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـندوب ، رـضاح  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع 
تسا مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  نسح و  منم  يدرک ؟ دای  يدب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  يا  : » دومرف تساخرب و  دوخ  دیناشن و  تفرگ و 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  نم  دج  تسا ، راوخرگج  دنه  وت  ردام  هللا و  مالـس  اهیلع  همطاف  نم  ردام  دشابیم ، رخَـص  تردـپ  هیواعم و  ییوت  و 
یلو مالـسا ) گرزب  يوناب   ) هجیدخ نم  يهدـج   … ۀَـلِیتَف ؛ َُکتَّدَـج  َو  ُۀَـجیِدَخ  ِیتَّدَـج  َو  ، » تسا برح  وت  دـج  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

دب شاهقباس  تسپ و  شبسن  بَسَح و  دیلپ و  شمان  هک  سک  نآ  ام ، زا  دنک  تنعل  دنوادخ  تسا . تیلهاج ) راکتـشز  نز   ) هلیتف وت  يهِّدَج 
(66 .« ) تسا قافن  رفک و  ياراد  و 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالک  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

ایند نانز  نیرتهب  « » ناَرْمِع ُۀَْنبا  میْرَم  اَِهئاَِسن  ُریَخ  َو  ُۀَجیِدَخ  اَِهئاَِسن  ُریَخ  : » دندومرف هک  تسا  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 
ُْتِنب ُۀَـجیِدَخ  ٍمِحاَُزم و  ُْتِنب  ُۀیِـسآ  َناَرْمِع و  ُْتِنب  ُمیْرَم  نیَِملاَْـعلا  ِءاَِـسن  ُریَخ  ( » 67 « ) دنتـسه نارمع  رتخد  میرم  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدـخ 

، محازم رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا : دـنترابع  ناـیناهج  ناـنز  نیرتهب  ملـس ») هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ٍدَّمَُحم ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َو  دـِلیَوُخ 
لوسر يزور  دیوگیم : سابع  نبا  ( 68  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ِدلیَوُخ و  رتخد  هجیدخ 

. تسا رتاناد  شلوسر  ادخ و  میتفگ : تسیچ ؟ اهطخ  نیا  دینادیم  ایآ  دیـسرپ : هاگنآ  دیـشک . طخ  راهچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
نانز نیرتهب  نوعرف : ةارما  محازم  تنب  ۀیـسآ  دـمحم و  تنب  ۀـمطاف  دـِلیَوُخ و  تنب  ۀـجیدخ  نارمع و  تنب  میرم  ۀـنجلا  ءاـسن  ریخ  : » دومرف

نوعرف رـسمه  محازم ، رتخد  هیـسآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  ِدلیَوُخ ، رتخد  هجیدـخ  نارمع ، رتخد  میرم  تشهب ،
دوب اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هب  تبـسن  ییوج  يرترب  لاح  رد  هک  هشیاع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ( 69 « ) تسا

َو َۀَمِطاَف  َو  ًارَفْعَج  َو  َةَزْمَح  َو  َنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  ًاِیلَع  َو  َناَرْمِع  َلآ  َو  َمیِهاَْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِا  تِْملَع  اَم  َو  َأ  : » دـندومرف
نیـسح مالـسلا ،  هیلع  نسح  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نارمع ، لآ  میهاربا ، لآ  حون ، مدآ ، دـنوادخ ، هک  ینادیمن  ایآ  نیَِملاْعلا !؟ یَلَع  َۀَـجیِدَخ 

هیلع و هللا  یلص  مرکاربمایپ  ( 70 ( .»!؟ دیزگرب نایناهج  رب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  رفعج ، هزمح ، مالـسلا ،  هیلع 
يوس زا  وا  رب  دمآ ، وت  دزن  هاگ  ره  تسا ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نیا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  لیئربج  دندومرف : ملـس  هلآ و 
کی زا  ياهناخ  هب  ار  وا  و  « ، » َبَصَن َال  َو  ِهِیف  َبَخَـص  َال  ٍبَصَق  ْنِم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٍتیَِبب  اَـهْرَِّشب  َو  : » ناـسرب مالـس  نم ، فرط  زا  شراـگدرورپ و 
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ُۀیِسآ ناَرْمِع و  ُْتِنب  ُمیْرَم  نهملاع ِ  تاداسلا  دیس  ٍةَوِْسن  َُعبْرَأ  ( » 71 « ) هدب هدژم  تسین  یمارآان  جنر و  نآ  رد  هک  تشهب  رد  دجربز )  ) هعطق
دنترابع هک  دنشابیم  دوخ  ناهج  نانز  رورـس  نز  راهچ  ُۀَمِطاَف ؛ املاع  نُُهلَْـضفَأ  ٍدَّمَُحم و  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ِدلیَوُخ و  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  مِحاَُزم و  ُْتِنب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم رتخد  همطاف  ِدلیَوُخ و  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  محازم ، رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  زا :
َو ِدلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمیْرَم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ْنِم  َُکبْـسَح  ( » 72 « ) تسا اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ناهج  رد  اهنآ  نیرتهب  و  ملس )
، میرم تسا : یفاک  لامک  تلیـضف و  رد  ناهج ، ود  ناوناب  نایم  رد  ٍمِحاَُزم . ُْتِنب  ُۀیِـسآ  َو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف 

اَِهب ُبَرْشی  ًانیَع  ( » نیففطم يهیآ 22   ) ریـسفت رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ( 73 (« ) مالسلا نهیلع   ) هیـسآ همطاف و  هجیدخ ،
ِیلَع َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنوُِقباَّسلا  َنُوبَّرَقُْملا  : » دومرف دنشونیم ». نآ  زا  نابرقم  هک  یتشهب  يهمشچ  نامه  َنُوبَّرَقُْملا ،
دننام يرسمه  وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  ( 74 « ) ُۀَجیِدَخ َو  ُۀَـمِطاَف  َو  ُۀَِّمئَْألا  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب 

.« مرادن ینزردام  نینچ  نم  هک  يراد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لثم  ینزردام  وت  مرادن ، يرسمه  نانچ  نم  هک  يراد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
ربمایپ دش ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يایوج  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  يزور  تسا : هدـش  تیاور  ( 75)

(76 .« ) دناسریم مالس  وا  هب  شراگدرورپ  هک  هدرب  ربخ  وا  هب  دمآ ، وا  هک  یتقو  : » تفگ لیئربج  تفاین ، ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مالس هجیدخ  ترضح  هب  رسای  رامع  طسوت  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  زا  لازتعا  زور  هنابش  لهچ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هب زور  ره  وت  دوجو  راختفا  هب  لاعتم  دـنوادخ  انامه  ًاراَِرم ؛ ٍمْوی  َّلُک  ِِهتَِکئاَلَم  َماَرِک  ِِکب  یِهاَبَیل  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  : » داد مایپ  نینچ  اـهیلع  هللا 
رد مدرم  روضح  رد  دجـسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  ( 77 « ) دـنکیم راختفا  شگرزب  ناگتـشرف  هب  ررکم  روط 

! مدرم يا  ةَّدَج ؛ َو  ًاّدَج  ِساَّنلا  ِریَِخب  ْمُکُِربْخُأ  َالَأ  ُساَّنلا  اَهیَأ  ای  : » دندومرف نینچ  هلمج  زا  دومرف ، یبلاطم  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نأش 
ُنیَـسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  : » دومرف هدب »! ربخ  يرآ ، : » دـندرک ضرع  نارـضاح  هِّدَـج »؟ دَـج و  تهج  زا  اهناسنا  نیرتهب  هب  مهدـن  ربخ  ار  امـش  ایآ 

هللا یلـص  دمحم  ادخ  لوسر  ناشدج  هک  دنتـسه  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  اهنآ  ِدلیَوُخ ؛ ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  اَمُُهتَّدَج  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَمُهُّدَج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  رد  ( 78 « ) دشابیم ِدلیَوُخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اهنآ  يهدج  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ترضح ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، نایرگ  ناشیرپ و  رایسب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تفرگ ، رارق  تلحر  رتسب  رد  ملس  و 
: دومرف اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  زا  دای  نمـض  يزارف  رد  داد و  يرادلد  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  تکرب  رپ  دوجو  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 

نیتسخن مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  ِکُّمُأ ؛ ُۀَـجیِدَخ  َو  َوُه  ِۀَّمُْألا  ِهِذَـه  ْنِم  ِِهلوُسَر  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَأ  ًاـِیلَع  َّنِإ  هک : راد  شوخ  لد  »
هب هک  دنتسه  يدارفا  نیلوا  وت  ردام  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  وا و  دروآ ، نامیا  شلوسر  ادخ و  كاپ  تاذ  هب  هک  تسا  تما  نیا  زا  صخش 

نیریش و تارطاخ  زا  هراومه  اهیلع  هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  تافو  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ( 79 .« ) دنتسویپ مالسا 
ربمایپ يزور  هلمج : زا  دـشیم  يراج  شناگدـید  رب  قارف  کشا  داتفایم ، وا  دای  هب  هاگره  درکیم و  دای  یکین  هب  یمارگ  يوناب  نآ  راـثیا 
ربمایپ دمآ ، نایم  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  زا  ینخـس  هاگان  دوب ، دوخ  نارـسمه  زا  رفن  دنچ  دزن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ترـضح نآ  هب  هشیاع  تشگ . ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  ياههرطق  هک  دـش  ساسحا  رپ  هتفـشآ و  ناـنچنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک »؟ هیرگ  دیاب  دَـسَا ، نادـنزرف  زا  نوگمدـنگ  نزریپ  کی  يارب  ایآ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  : » تفگ

، دـیدرکیم بیذـکت  ارم  امـش  هک  یماـگنه  وا  ُمتْمَقَع ؛ ْذِإ  ِیل  ْتَدـَلَو  َو  ُْمتْرَفَک  ْذِإ  ِیب  ْتَنَمآ  َو  ُْمْتبَّذَـک  ْذِإ  ِیْنتَقَّدَـص  : » دوـمرف وا  هب  خـساپ 
زین ( 80 .« ) دـیتسه ازان  امـش  هک  یلاح  رد  دروآ  ینادـنزرف  نم  يارب  و  دروآ ؛ نامیا  نم  هب  وا  دـیدوب ، رفاـک  هک  یماـگنه  درک و  قیدـصت 
نآ یتقو  داد ، رارق  راشرس  فطل  دروم  ار  وا  ترضح  نآ  دمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  ینزریپ  يزور  هدش : تیاور 

َْتناَک اَهَّنِإ  : » دومرف باوج  رد  وا  دیـسرپ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  نزریپ  هب  یناـبرهم  همه  نآ  تلع  هشیاـع  تفر ، نزریپ 
زا دمآیم و  ام  يهناخ  هب  اهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدخ  یگدـنز  رـصع  رد  نزریپ  نیا  ناَمیِْإلا ؛ َنِم  ِدـْهَْعلا  َنْسُح  َّنِإ  َو  َۀَـجیِدَخ  ِنَمَز  ِیف  اَنِیتَْأت 

قباطم و  ( 81 .« ) تسا نامیا  زا  هقباس ، دـهع و  يرادـهگن  کین  انامه  دوب ، رادروخرب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  راشرـس  فاطلا  اـهکمک و 
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ناتـسود يارب  شتـشوگ  زا  دومرفیم : درکیم ، حـبذ  يدنفـسوگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگره  : » تفگ هشیاع  رگید  تیاور 
مالس هجیدخ  تسود  نم  اهَبیبَح  ّبحأل  ّینإ  : » دومرف متفگ ، نخس  ترضح  نآ  اب  هراب  نیا  رد  زور  کی  دیتسرفب ، اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

(82 .« ) مراد تسود  ار  اهیلع  هللا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  همان  ترایز 

َُّما ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِیبَّنلا ، ِمَتاخ  َۀَـجْوَز  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیلَـسْرُْملا ، ِدیَـس  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَـجْوَز  ای  کـیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُمالَّسلَا َنیرِهاَّطلا ، ِۀَِّمئَْألا  َُّما  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیعَمْجَا ، ِۀَّنَْجلا  ِلـْهَا  ِبابَـش  يَدیَـس  ِنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َُّما  اـی  کـیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِءارْهَّزلا ، َۀَـمِطاف 
َۀِکئالَم َو  ِمَرَْحلا  َةَدیَـس  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتاِصلْخُْملا ، َۀَِـصلاخ  ای  کیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِتاـنِمْؤُْملا ، َُّما  اـی  کـیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنینِمْؤُملا ، َُّما  اـی  کـیَلَع 

َو ًاَسْفَن  ْتَمَلْـسَا  ِءآفَْولا و  َّقَح  ِۀـیِدُوبُْعلِاب  ْتَفَو  ْنَم  ای  کیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِءاـسِّنلا ، َنِم  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ْتَقَّدَـص  ْنَم  َلَّوَا  اـی  کـیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِءآـحْطَْبلا ،
ای کیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلیلَْخلا ، َمیهاْربِا  َۀَْنبا  ای  ِءآیِفْـصَْألا ، ِۀَصالُِخب  ِۀَجَّوَزُْملَا  ِءآمَّسلا ، ِهِلا  ِبیبَح  َۀَـنیرَق  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءآِیْبنَْألا  ِدیَِـسل  اَهلام  َْتقَْفنَا 

ُمالَّسلَا ِهَّللا ، ِلوُسَر  َةَرِـصان  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِنید  َۀَِـظفاح  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلیلَْجلا ، ِهَّللا  َنِم  ُمالَّسلا  اَهَیِلا  َغََّلب  ُلیئآْربَج و  اهیَلَع  َمَّلَـس  ْنَم 
یف ِِهتَمْحَر  ِّرَقَتْسُم  یف  کَلَعَج  َهَّللا  َّنِا  ِِهتَُّما ، ُةَریِخ  َو  ِهَّللا  ُۀَبیبَح  کَّنَا  ُدَهْشَا  هَّللا ، ِۀَمْحَر  یِلا  اهَعَدْوَتْـسا  ِهَّللا و  ُلوُسَر  اهَْنفَد  ّیلََوت  ْنَم  ای  کیَلَع 

. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  کیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِنانَْجلا ، ِلِزانَم  یلْعَا  یف  ِنابْقِْعلا ، َو  ِتُوقاْیلا  َنِم  ٍرْصَق 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  حدم  رد  راعشا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  حدم 

مالسا ربمغیپ  رسمه  يا  هجیدخ  مارِحا  کلف  تفوط  هب  هتسب  يا  هجیدخ  مان  فرش و  تمـصع  هب  هداد  يا  راگزاس ) اضرمالغ   ) مثیم رعاش :
وت رب  يا  هدیورگ  دّمُحم  هب  تثعب  بش  زا  شیپ  هدـید  ود  رون  فرـش  ار ز  لسر  متخ  يا  هجیدـخ  مام  ار  همطاف  قح  تمـصع  يا  هجیدـخ 

قحلا یتسه  ردام  ارت  دنناوخب  هک  دبیز  یتسه  ربمغیپ  هدرب ز  لد  هداد و  لد  یتسه  رس  زا  یبن  نیئآ  رد  هتشذگب  یتسه  رواد  زا  هدمآ  مالس 
هتفرگ هیاس  وت  تّزع  فنک  رد  نید  هتفرگ  هیامرـس  وت  لاوما  مالـسا ز  هداد  وت  هب  ارهز  همطاف  ءاـبجنلا  ّمُا  هداد  وت  هب  ار  قح  تلود  ادـخ  هک 

تداهش هب  بل  ینز  وت  زا  شیپ  هدوس  وت  راوید  هب  میلست  رـس  تمه  هتفرگ  هیاپ  تلمع  نسح  صالخا ز  هتفرگ  هیاریپ  وت  صالخا  دیحوت ز 
هک ز اهنابز  مخز  سب  يدیود  يوس  رهب  مالسا  يرای  رب  يدیشک  شود  رس  هب  ار  الب  راب  ره  يدیورگ  ربمیپ  هب  یتخـس  لد  رد  وت  هدوشگن 
زا دـلخم  دـلخ  تمدـق  كاخ  هکم ز  يا  تدوجو  لخن  لسر  متخ  هک  هیکت  يا  تدوجـس  هب  مخ  ناـهج  نادرم  تماـق  يا  يدینـش  راّـفک 

ار ادـخ  هک  قیالخ  رـشح  ات  دّـمُحم  قلُخ  یلع ، غیت  وت ، تورث  زا  دـیؤم  دـیدرگ  تساخ و  اـپ  هب  مالـسا  دـمحا  لد  دـیما  دوبعم و  تمـصع 
شیربمغیپ همه  زا  شیپ  دوب  ناهن  دنوادخ  رس  وا  هنیس  رد  دوب  نابش  مالسا  ربمغیپ  هک  زور  نآ  دنتسه  وت  راثیا  يراکادف و  نوهرم  دنتسرپب 

نیز داد  تیرسمه  فرـش  ملاع  هجاوخ  اب  داد  تیرورـس  ناهج  ياهنز  همه  رب  قح  دوب  ناهج  عمـش  نآ  يهناورپ  وت  نامیا  دوب  نایع  وت  رب 
هاج تّزع و  فرـش و  ردق و  دندیرگن  تماقم  هب  تراقح  مشچ  اب  دندیـشک  ياپ  تفرـشلا  تیب  هرابکی ز  دندیرب  وت  زا  شیرق  ياهنز  هعقاو 

نیرتتخس رد  دّمُحم  رادلد  رسمه و  يدشن  اهنت  یمیتی  قاتـشم  هدش  هجیدخ  دنتفگ  یمیـس  رز و  يوس  هب  دوب  ناشلد  مشچ و  دندیدن  وت 
گنس رپس  تدوجو  تشگ  شیور  شیپ  رد  دّمُحم  راتفرگ  دوب  تلد  هتسویپ  دّمُحم  راوخمغ  ياهتشگ  مغ  تدش  رد  دّمُحم  رای  يدش  زور 

زا تبرغ و  زا  يدوب  هلئاغ  ره  هب  تارهز  تبحـصمه  يدوب  هلماح  یبن  تخد  رب  هک  زور  نآ  گنر  نوخ  هرهچ ز  وا  هر  رد  ینک  هک  دـشاب 
یتـشهب ياـهنز  هلباـق  ارت  دنتـشگ  یتـشهب  راـسخر  لـگ  شلاـب  هب  درد  زا  يدوب  هلباـق  یب  رواـی و  یب  مدـمه و  یب  يدوب  هلگ  تنورد  درد 
فرـشلا راد  هب  هناورپ  تمالـس  دـنداد  همه  یتشهب  ياهنز  تماشم  هب  دـمآ  شوخ  يوب  فرط  راچ  زا  تماب  رد و  زا  یلزا  غورف  تساـخرب 
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تـسوت ندب  رد  ناج  ینیریـش  هک  تسا  نیا  يراد  همطاف  وت  ییاهنت ، وت  هتفگ  یک  يراد  همداخ  ام  وچ  هک  مغ  روخم  دنتفگ  تماقم  شرع 
لثم یک  تسوت  نخسمه  یگلماح  رد  هک  تسا  نیا  تسوت  نمجنا  ره  تولخ و  رهب  رای  نیا  تسوت  نت  شوغامه  تسا و  ناهج  ناج  نیا 
ندب زا  حور  یطوط  نانج  هب  دز  رپ  وت  نمچ  رد  نازخ  داتفا  هک  زور  نآ  دشونب  ریش  وا  يهنیس  زا  همطاف  ات  دشوپب ؟ مشچ  دوخ  یتسه  زا  وت 

ییاهنت همطاف ، يردام  یب  دمرس  تمصع  يا  دش  زاغآ  وت  گرم  اب  وت  نفک  مرکا  ربمغیپ  يهماج  دش  وت  نت  دیآ ز  يدمحا  لگ  يوب  ات  وت 
رب هب  ریگرب  ار  دوخ  رتخد  ناشف  کشا  نیبب  زاب آ و  ار  دوخ  رهوش  رس  گنس  فده  رگنب  ار  دوخ  رـسمه  نیبب  كاخ و  زا  رـس  رادرب  دمحا 

رخف لسر  متخ  رب  هک  زیخرب  تسا  دوز  همطاف  يرداـم  یب  هک  زیخرب  تسا  دود  وچ  هریت  رظن  هب  نودرگوت  يوریب  ار  دوخ  رداـم  یب  رتخد 
مرکا ز ربمغیپ  هناور  لیـس  شاهژم  ره  زا  هدـش  وت  یب  هناش ؟ وت  دـعب  دـنز  هک  ارهز  يوسیگ  رب  هناخ  يوناب  يا  ياهناخمغ  هدـش  هناخ  هنامز 

كاچ مغ  هماج ز  نانج  هب  تنیسح  رهب  نک  كاپ  ندب  رب  تنفک  دمحا  يهماج  يا  دیرگب  راذگم  همطاف  لد  تسا  نوخ  دیرگب  راز  تمغ 
هب تمایق  حبص  ات  دیرگب  وت  نیع  ود  رون  مغ  ز  مثیم »  » كاچ دص  هدش  رپرپ  لگ  نوچ  مدق  هب  ات  رس  كاخ  رس  هب  وا  یبن و  تسد  رس  رب  وت 

دیرگب وت  نیسح 

يدمحا رطع  تسفن  اب 

يدمرـس دنوادخ  تاذ  هدرک  غالبا  دوخ  لوسر  رب  ارت  مالـس  اهراب  يا  يدّـمُحم  دـمحا  تثعب  رتشیپ ز  يا  راگزاس  اضرمالغ  مثیم » : » رعاش
هگ هدجـس  وت  رد  كاـخ  ناربمیپ  مالـس  هظحل  هظحل  وت  رب  يا  یتخانـش  ار  یبن  یحو  لوزن  زا  شیپ  یتخادـگ  تّوبن  غورف  رد  عمـش  نوچ 
طخ رـس  دـش  هتـشون  شلاـمک  باـتک  وت  بلق  رد  نارگید  دـندیدن  هچنآ  دـید  وت  مشچ  وا  يور  هب  ربمیپ  يربـمیپ  زا  شیپ  نارورـس  لـیخ 

ربمیپ زیزع  ناج  هک  یلع  یتح  تشادـن  يرب  وا  يوزرآ  دـنلب  لخن  تشادـن  يرثوک  لسر  متخ  وت  نماد  یب  دـش  هتـشون  شلآ  هب  تیرداـم 
رب لصو  وت  یحو  لوتب  رون  زکرم  وت  مدـمه  نماد  يا  یحو  لوزن  رد  ادـخ  لوسر  يا  تشادـن  يرـسمه  ادـخ  دودـح  یب  کـلم  رد  تسا 

يدش ادخ  ریش  یلات  وت  نزریش  يا  تشاد  درمریش  یلع  لثم  یحو  رازین  يدش  يدهلا  جارـس  تیب  باتفآ  وت  يدش  ادج  یتسه  لوسر و ز 
دننارـسپ و تملاع  تاداس  دـنرگید  هلمج  ناهج  نانز  رگید و  وت  دـش  راقفلاوذ  یبن  داصتقا  گنج  رد  دـش  راگدرورپ  هب  هیدـه  وت  ییاراد 

تـسا سب  تاهبتر  نیا  تسا  یلو  هدزای  شرمث  وت  كاپ  ناماد  دنربارب  تّوبن  حتف  دربشیپ  رد  یفطـصم  قلُخ  یلع ، غیت  وت ، ییاراد  دنرتخد 
دیدـناوخ یلع  وت و  یهلا  یحو  لوزن  زا  شیپ  زاینیب  هاگرد  هب  زاین  خر  تدوب  ناهج  یکیرات  یتسرپ و  تب  رود  رد  تسیلع  وت  داـماد  هک 

تاهناش كالول  يهجاوخ  هاگهیکت  يا  دنک  يردام  ار  هنمآ  میتی  ّرُد  دنک  يرـسمه  ادخ  لوسر  اب  هک  وت  نوچ  زامن  مرح  رد  ادخ  لوسر  اب 
؟ تسیک مات  هم  باتفآ  تیب  رد  تاهناخ  دیشروخ  همطاف  رینم  يور  نامسآ  دیحوت ، يهراتس  هدزای  رب  تاهنارت  دّمُحم  رکذ  هظحل  هظحل  يا 

مرگ وت  اب  هک  ییوگ  شتدالو  زا  شیپ  وت  مالکمه  تسارهز  شتدارا  ضرع  وت  هب  ادخ  ربمغیپ  تسیک ؟ مالسا  دهاجم  نز  لوا  وت  زا ] ریغ  ]
ما كاپ  ما  يا  ياهتسشن  ارهز  رتسب  رود  راگنا  ياهتسب  مشچ  ناهج  اهلاس ز  هکنآ  اب  شتداهش  بورغ  ياههظحل  هب  یتح  همطاف  دوب  نخس 

هنادرم نیعم  یب  دوب  رـشب  نیعم  نآ  هک  يزور  تشادن  يروای  ناهج  ود  ره  رای  هک  يزور  نیتسار  ناماما  گرزب  ردام  يا  نینمؤم  ما  ردپ ،
تسه زا  همه  ناتسود  لغد  وت  اب  دندش  نمشد  همّرکم  يدوب  همّرکم  هکم  رد  شتیاده  غارچ  دنام  هنادواج  ات  شتیامح  يدرک  يداتسیا و 

رثوک یبن  رهب  هک  ياهتسیاش  يربمیپ  ناج  هک  وت  ییوت  ییوت  قحلا  همطاف  دننام  وت  هب  يرهوگ  دیشخب  قح  تاذ  يدیـشک و  تسد  شیوخ 
لوسر نهاریپ  ترکیپ  تسادق ز  رطع  تخیر  هک  سب  زا  ار  وت  نمجنا  ره  هب  دـندز  نابز  مخز  ار  وت  نمرها  قح  يهتـشرف  يا  درزآ  يروآ 

مغ ياهرد  دوشیم  زاورپ  هب  تشهب  رد  وت  حور  وت  لاحترا  یبن  نزح  لاس  دیدرگ  وت  لالج  ماقم و  دوب  دنلب  سب  زا  ار  وت  نفک  دـش  ادـخ 
اب تخیر  كاپ  ناج  يا  وت  يارب  یبن  کشا  دوشیم  زاغآ  همطاف  يردام  یب  یگدـنز  زاغآ  یلاسدرخ و  لصف  رد  دوشیم  زاب  یبن  بلق  هب 
هب روهلمح  دش  تفر  تسد  دّمُحم ز  راگزور  دیـشروخ  تفر  تسد  دّـمُحم ز  رای  وت  نتفر  اب  تخیر  كاخ  وت  كاپ  نت  رب  شیوخ  تسد 

وت ياپ  هب  دزیرب  هدیصق  رُد  مثیم »  » وت يانث  رد  نابز  رازه  اب  هک  دبیز  تفر  تسد  دّمُحم ز  راهب  یتفر و  وت  نازخ  رکشل  نید  نشلگ 
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اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  رون  يهلاه 

ینز ره  زا  دوب  بنیز  ارهز و  زا  سپ  دشاب ، نیقی  هجیدخ  ربمغیپ  بلق  زیزع  هجیدخ  رسمه  وکن  ار  دّمُحم  نایچیاچ  بیبح  ناسح »-   » رعاش
شنیرفآ شون  يهدنخ  اب  یهگ  یتخـس  ماگنه  وا  راوخمغ  یهگ  هجیدـخ  روای ، یـسک ، یب  زور  هب  ار  یبن  دوب و ، یتما  هانپ  هجیدـخ  رترب ،

همه رهوش  بوذجم  نایروح ، نوچ  ینز  هجیدـخ  ربلد ، ار  كالول »  » لد تسیک ؟ وا  ياتمه  ناربلد ، نایم  هجیدـخ  رورَـس ، نآ  بلق  رورُس 
، رب رد  ار  یحو  غارچ  رون  يهلاه  نوچ  بدا ، اب  هتفرگ  هجیدخ  رگـشزاون ، راتـسرپ و  ار  نیملاعلل » ۀمحر   » دوجو هجیدـخ  رـسمه ، شیاسآ 

هجیدخ رـس ، ات  اپ  ز  مغ ، هوکـش  هوتـسن  زارمه و  یمرحم ، زرابم  هجیدـخ  رگنل  ناما ، یتشک  هب  مکحم  هوک ، نوچ  الب ، نافوط  هب  هجیدـخ 
باتهم دوب  تّوبن  دیشروخ  رات  ماش  هب  هجیدخ  رگنس ، یفطصم  شیپ  هب  وا  يهناخ  نارابگنـس  دشیم  وچ  دوب  نانمؤم  فوفـص  شخبناوت 

لام ناج و  تشذگب ز  تفگ و  ربکا » هَّللا   » شوخ هچ  هجیدخ  رویز ، نیزا  ریغ  درادن  تسوا  تنیز  تّفع ، قشع و  افو و  هجیدخ  رگنشور ،
، رثوک ردام  دشاب  وچ  ینامسآ  ياطع  راب  دشک  هجیدخ  ردام ، دوب  ار  ارهز  وچ  تسوا  يهتـسیاش  یگتـسراو ، نیمه  هجیدخ  رز ، میـس و  و 

نینچ کی  دراد  هک  دنلابب  دوخرب  ناردام  شمان  هجیدـخ ز  رهوگ ، نینچ  رب  دـش  فدـص  تساهاط  وچمه  اتکی  هکنآ  رثوک ، هچ  هجیدـخ 
هجیدخ رشحم ، فص  رد  ار  ناسح »  » دناوخب دوخ  مالغ  دشاب  شوخ  هچ  هجیدخ  رتخد ،

يربک هجیدخ  يا  داب  وت  هب  ام  مالس 

هک یئوت  يواملا  تنج  هب  داب ، وت  هب  ام  دورد  داب  وت  كاپ  ناور  رب  قح  تمحر  رازه  ادخ  لوسر  تنیطشوخ  رسمه  تسخن  يوریپ  رعاش :
مـشچ ياهدوب  هک  یئوت  وت  رـسمه  رون ، هوک  فکتعم  تشگ  وچ  الاو  دوب  قح  هب  شماقم  هک  يرـسمه  هب  يدیـشخب  غیرد  یب  دوخ  تورث 

هاگشیپ هب  صالخا  رس  زا  میظعت  ياهدرک  هک  یئوت  اّنَمآ  ياون  اب  ار  هبیط  مالک  قدص  زا  ياهتفگ  هک  ناملـسم  تسخن  یئوت  ارح  هار  راظتنا 
هب اشوخ  تسا  تاماقم  نیرتالاب  همطاف  ماقم  ارهز  ار  وت  نتـشیوخ  مرک  زا  دادب  وت  تین  نسح  دنوادخ ، تاذ  دید  وچ  یلعالا  یبر  دنوادخ 

يربکلا هجیدخ  ربق  رئاز  وت  يدش  هکم  رد  هک  نتشیوخ  رب  يوریپ »  » لابب ار  وت  هداد  هک  يرتخد  وت و  لاح 

: عبانم تسرهف 

ریس برعلا  صصق  تیلهاج » مالسا و   » ای يرـشب  ءارآ  دیاقع و  مالـسا و  يربط  خیرات  ۀباحـصلا  زییمت  یف  ۀباصالا  هغالبلا  جهن  میرک  نآرق 
برالا ۀیاهن  یبنلا  ةریـس  نم  حیحـصلا  سیمخلا  خیرات  هباغلا  دـسا  ماشه  نبا  يوبن  هریـس  دعـس  نبا  يربک  تاقبط  باعیتسالا  ءالبنلا  مالعا 

لآ بقانم  همغلا ، فشک  ۀعصاق  هبطخ  هغالبلا ، جهن  نیحیحص  یلع  كردتسملا  قودص  یلاما  هیبلح  ةریس  راونالاراحب  خیراتلا  یف  لماکلا 
راحبلا ۀنیفس  ۀمهملا  لوصفلا  بلاط  یبا 

: هدافتسا دروم  تالاقم 

راکادف رسمه  یبرثی  نیسح  دمحم  دیس  ملق  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  ياهتـشرف   … هجیدخ ؟ لثم  تساجک  هجیدخ و 
ّما يهیرهم  دقع و  يهبطخ  یماما . یلع  ملق  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لئاضف  هرامش 121 .) گربلگ  هیرشن   ) یسینا هنامس  ملق  هب 

ماگنه اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  ربمایپ و  نس  یتـالحم . یلوسر  مشاـه  دیـس  ملق  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤملا 
0 مالسا ) یلیلحت  خیرات  زا  ییاهسرد  عبنم :  ) جاودزا

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یسانشباتک 
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ییوگلا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  ( 2 يدراهتـشا . يدمحم  دمحم  تمواقم ، راثیا و  هروطـسا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ( 1
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یگـشیمه  روای  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ( 3 يدراهتـشا . يدمحم  دمحم  ریذپان ، رارکت 

يدراهتشا 5) يدمحم  دمحم  تمواقم ، راثیا و  هروطـسا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ( 4 ص 19 . رهم 1384 :)  21 ، ) تلاسر هلاقم ،
هللا مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  ( 6 ص 3 . نابآ 1381 :)  25 ، ) یمالسا يروهمج  هلاقم ، صالخا  هوسا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يدابآشون 8 ) نایمداخ  نیسح  اهیلع ؛  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يرواد 7 ) دومحم  ربمایپ ، رسمه  اهیلع 
اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ( 10 يرشعلا . مالسلادبع  ملق  هب  ِدلیَوُخ ، تنب  هجیدخ  ( 9 یچریرح . زوریف  همجرت  لیخد ؛ یلعدمحم  یلع  هتشون  ، 
اـضر هدنـسیون : هجیدـخ ، ترـضح  یگدـنز  ناتـساد  مهاوخیم ، ار  وت  یلگ 11 ) لـگ  هموصعم  یناـنک ، اوقت  ناـفلؤم : اـهیبوخ : يوناـب 

فیلاـت قـلخلا ، هقابـس  نینموـملاما و  هجیدـخ : هدیـسلا  ( 13 یلیـالعلا . هللادـبع  هدنـسیون : هجیدـخ  هدیـسلا  یلعـالا  نـهلثم  ( 12 يزاریش .
زاجح نامـسآ  غورف  ( 15 یمـشاهلا . معنملادبع  فیلات  ناگدنـسیون : دـِلیَوُخ ، تنب  هجیدـخ  نینموملاما  ( 14 زامهط . دومحم  دـیمحلادبع 

هداز دنوخآ  قح  لضف  بتاک : یطخ ،] هخسن   ] هجیدخ یب  یب  ترضح  هصق  ( 16 ینودیرف . یمرک  یلع  هدنسیون : اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 
لبنـسلآ یقوش  دـمحم  رازن  فیلات  اهفقاوم ،) اـهتایح ، : ) نینموملاما هملـسما  هجیدـخ  هثراو  ( 17 ق .  1299 هواپ ،) ریب   ) يواـپ ریب  نکاـس 

ِدلیَوُخ تنب  هجیدخ  يربکلا  نینموملاما  ( 20 ینودیرف . یمرک  یلع  هدنسیون : اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  زاجح  نامـسآ  غورف  یفیطقلا 18 )
هجیدخ نینموملاما  ( 22 یمـشاهلا . معنملادبع  فیلات  ِدلیَوُخ ، تنب  هجیدـخ  نینموملاما  ( 21 يوسوملا . مشاه  فلوملا  اـهیلع ،  هللا  مـالس 

هخسن  ] ملـس هلا و  هیلع و  هللایلـص  دمحم  یبنلا  دلوم  یف  راونالا  ( 23 ینامی . هدبعدمحم  هدنسیون : یفطـصملا  بلق  یف  هدیـس  ِدلیَوُخ  تنب 
، يریصن مالسا ، گرزب  یماح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تافو  زورلاس  تبسانم  هب  ( 24 يرکب . هللادبع  نب  دمحا  نسحلاوبا  یطخ ،]
. يزاریش اضر  هجیدخ ، ترضح  یگدنز  ناتـساد  مهاوخیم : ار  وت  ( 26 یعناص . هدازآ  هجیدخ ، ترضح  تافو  تبـسانم  هب  ( 25 هللادبع .
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ( 28 یندیرف . یمرک  یلع  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زاجح  نامسآ  غورف  زا  ییاههولج  ( 27
، يربک هجیدـخ  ترـضح  مالـسا -  ناشخرد  هشیمه  دیـشروخ  ( 29 یناتـسدرا . یقداـص  دـمحا  فلوم  اـهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدـخ  ملس و 

ترضح یناگدنز  ( 31 یطخ .] هخسن   ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجیدخ و  ترـضح  لاوحا  رد  هلاسر  ( 30 يدومحم . یلعسابع 
دمحم ترـضح  یناگدنز  ( 32 هدازدامع . نیـسح  هدنـسیون  امهیلع ، هللامالـس  يربکهجیدخ  ترـضح  نیملاعلا و  ءاسن  هدیـس  ارهزلاهمطاف 

شراگن سابتقا و  اهیلع ،  هللا  مالس  همطاف  ترضح  یناگدنز  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  یناگدنز  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، یـشفرد انیم  هجیدخ ، ترـضح  یگدنز  یفیـصوت  یـسانش  ذـخام  ( 34 یماما . یلع  هجیدـخ ، ترـضح  لـئاضف  ( 33 يریـصن . نیدلاردب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  مالسلاهیلع  هجیدخ  ترضح  یلغش  طباور  يداصتقا و  تابـسانم  ( 35 هتالک . مرکا  يودهم ، هجیدخ 

ترـضح جاودزا  نیتسخن  ( 37 مساقلاوبا . نایلابقا ، اهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  لـیاضف  بقاـنم و  ( 36 يداـمتعا . هروـصنم  ملس ، 
يزوریپ یگدـنز و  رد  هجیدـخ  شیرق  هرهاـط  شقن  ( 38 قـح . هار  رد  هسـسوم  هیریرحت  تئیه  زا  ملـس ،  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
هجیدـخ ترـضح  یگدـنز  رد  یتـیبرت  ياـههزومآ  هب  یهاـگن  ( 39 هدازدـیمح . ربـکا  ملـس ،  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  دـمحم  ترــضح 
ياهزور ناراگدای  ( 41 نایراصنا . نیسح  فلوم  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ماقم  هب  یهاگن  ( 40 اینكاپ . میرکلادبع  مالسلااهیلع ،

. يدانهد قداص  دمحم  شـشوک  هب  مالـسلامهیلع ، هجیدخ  ترـضح  بلاطوبا و  ترـضح  ناضمر  نالحار  یگدـنز  زا  ياهماندای  تخس :
ترـضح لیاضف  باقلا و  ( 43 يرباخم . ارهز  هدنـسیون  رثوکلاما ،)  ) اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تیـصخش  یگدنز و  یـسررب  ( 42

فیلات يروآدرگ و  اهیلع ، هللامالس  يربک  هجیدخ  ترضح  همان  یگدنز  دمحم ، نیما  ( 44 یقت . درفم ، یبحاص  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ 
يوناب ( 46 یناکدرا . یطیحم  دمحا  اهیلع ،  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  تلحر  زورلاس  تبـسانم  هب  مالـسا : يوناب  نیلوا  ( 45 یسینا . ابیرف 
دمحم یلعدمحم  ناگدنـسیون : ءاسنلا ، مالعا  ( 47 یثدحم . داوج  اهیلع ،  هللا  مالـس  يربکهجیدخ  ترـضح  تیـصخش  اب  ییانـشآ  زاجح :

. لیخد
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هقباسم یتست  تالاؤس 

هب مشچ  هکم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  ًادودح 55  ( فلا دش ؟ عقاو  اجک  رد  تسا و  یلاس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دلوت  . 1
هب مشچ  هکم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  ًادودح 60  ج) دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  ًادودح 58  ب) دوشگ . ناهج 

؟ تسانعم هچ  هب  دناهدرب ، راک  هب  ار  ةَرِهاَّطلا » ِۀـِیلِهاَْجلا  ِیف  یَعْدـُت   » تارابع وا  فیـصوت  رد  ناگدنـسیون  . 2 مادـکچیه . د ) دوشگ . ناهج 
.3 فلا و ب . د ) دندیمانیم . هرهاط  ار  وا  ج ) دشیم . هدـیمان  ینمادـکاپ  هب  تیلهاج  رد  ب ) دـشیم . هدـیمان  هرهاط  هب  تیلهاج  رد  فلا )
یشیدنا و رود  « ، » تواخس مرک و  . » دوب نادنمزاین  هاگهانپ  شاهناخ  دنادرگیمنرب و  يور  ارقف  يرای  زا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
( فلا دـش . هداد  يو  هب  ناـمز  نآ  رد   ………… بقل  وا  هب  و  تخاـس . ناـگمه  مارتحا  دروم  اـسراپ و  ییوناـب  يو  زا  تفع »  » و تیارد »

باتک رد  ینیلک  خیـش  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  موحرم  . 4 دراوم . همه  د ) ارهزلا . ما  ج ) هرهاط . ب ) شیرق . ءاسن  ةدـیس 
د) دَـسَا . نب  ورْمَع  ج ) بلطملادـبع . ب ) بلاطوبا . فلا ) دـناهدرک ؟ لقن  یـسک  هچ  طـسوت  هدـش  داریا  ار  يدـقع  يهبطخ  یفاـک  فیرش 
( فلا تسیچ ؟ تسا  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  ماـن  یگنادواـج  يارب  گرزب  یلماـع  هک  عیاـقو  نیرتمهم  زا  یکی  . 5 مادکچیه .

يهمه د ) ادخ . لوسر  هب  يرادافو  ج ) دنوادخ . هب  وا  نامیا  ب ) اهیلع . هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  يربک  يهقیدص  ترضح  همئإلا  ما  تدالو 
( فلا تسانعم ؟ هچ  هب  ملس .») هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحمب هللااب و  نامیالا  یلا  نیملاعلا  ءاسن  هقباس  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  . » 6 دراوم .

هجیدخ ب ) دروآ . نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ادخ و  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  نانز  نیب  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
هللا مالس  هجیدخ  ج ) دروآ . نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  ادخ و  هب  هک  دوب  ینز  نیرتهب  نانز  نیب  رد  اهیلع  هللا  مالس 

رد اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  د ) دروآ . نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ادخ و  هب  هک  دوب  ینز  نیرترب  نانز  نیب  رد  اهیلع 
وت هب  ادـخ  وگب  تسیک ؟ زا  هلمج  نیا  . 7 دروآ . نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ادـخ و  هب  هک  دوب  ینز  اهنت  نانز  نیب 

. دراوم همه  د ) هکئالم . ج ) لیئربج . ب ) لیئاکیم . فلا ) هدـب ! تراشب  هدـش ، تنیز  رون  زا  هک  یتشهب  ياهناخ  هب  ار  وا  دـناسریم و  مالس 
ج) ترجه . مجنپ  لاس  ب ) تثعب . مجنپ  لاس  فلا ) دـشابیم ؟ یلاس  هچ  رد  همرتحم  يوناب  نآ  تدالو  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  لمح  . 8
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  لبق  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  تازرابم  زا  یکی  . 9 فلا و ج . د ) یناثلا . يدامج   20

ابر اب  هزرابم  ب ) دیـشکیم . راکهدـب  ِدـنزرف  نز و  نداد  تسد  زا  ات  هاگ  هک  يَوبَر ، تراجت  اب  هزراـبم  فلا ) دوب ؟ هچ  نآ  زا  دـعب  ملس و 
. دراوم همه  ياهبراضم د ) تراجت  داجیا  یلهاج و  راکفا  اب  هزرابم  ج ) دیشکیم . راکهدب  ِدنزرف  نز و  نداد  تسد  زا  ات  هاگ  هک  يراوخ ،

رفاک ود  اب  ًالبق  ایآ  دندومن و  جاودزا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  ینـس  هچ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  . 10
رد 40 ب ) تسا . دودرم  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نینمؤملا  ما  ندوب  هویب  دـندرک و  جاودزا  یگلاـس  رد 25  فلا ) دـندوب ؟ هدرک  جاودزا 

یگلاس رد 25  د ) دـندوب . هدرکن  جاودزا  البق  تسا و  هدـش  رکذ  یگلاس  رد 45  ج ) دـندوب . هدرک  جاودزا  البق  تسا و  هدـش  رکذ  یگلاس 
ياراد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوس  اب ر  جاودزا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ایآ  . 11 دندوب . هویب  دـندرک و  جاودزا 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  هجیدخ … ب ) دوخ  هن  دناهدوب  هجیدـخ  رهاوخ  هلاه »  » نارتخد بنیز  هیقر و  فلا  تسا ؟ هدوب  دـنزرف 
. دراوم همه  د ) دشابیمن . ربتعم  یخیرات  ظاحل  زا  هلئسم  نیا  ج ) دوب . هرکاب  همرتحم ، يوناب  نآ  درک  جاودزا  هجیدخ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
( فلا دندوب ؟ یناسک  هچ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  لمح  عقوم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ناگدننک  يرای  تایاور  قبط  . 12

ُمثلُک و  مالسلا ) هیلع  یسیع  ترضح  ردام   ) میرم ب ) دنوادخ . فرط  زا  نوعرف ) رسمه   ) هیسآ مالسلا ) هیلع  میهاربا  ترضح  رسمه   ) هراس
رد اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  ياهتیامح  . 13 فلا و ب . د ) هکم . نانز  ج ) دنوادخ . فرط  زا  مالسلا ) هیلع  یسوم  ترضح  رهاوخ  )

ج) یلمع . ياهتیامح  ب ) یعامتجا . تیامح  فلا ) تسا ؟ هدوب  ییاهتیامح  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  یگدنز  نارود 
ب) نینمؤملا . ّما  هکرابم ، هقیّدص ، فلا ) اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  یمارگ  باقلا  یماسا و  . 14 دراوم . همه  د ) یلام . ياـهتیامح 
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هچ اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  تافو  . 15 دراوم . همه  د ) هرهاط . کیلاعـصلا ، ما  ءارهزلا ، ّما  ج ) یماتیلا . ّما  ناوناب ، يوناـب  هرهاـط ،
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  داد و  خر  بلاطوبا  ترضح  رابهودنا  تلحر  اب  نامزمه  فلا ) دش ؟ يرازگ  مان  هچ  هب  لاس  نآ  دوب و  یعقوم 

نآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترجه و  زا  لبق  لاس  هس  ب ) داهن . مان  هودنا  مغ و  لاس  نزحلا ؛ » ماع   » ار لاس  نآ  ملس  هلآ و 
ماع  » ار لاس  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترجه و  زا  دعب  لاس  هس  ج ) داهن . مان  هودـنا  مغ و  لاس  نزحلا ؛ » ماع   » ار لاس 

. دنک ریخ  ياعد  وا  يارب  فلا ) دوب ؟ هچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  يایاصو  . 16 فلا و ب . د ) داهن . مان  هودنا  مغ و  لاس  نزحلا ؛ »
، تشاد شود  رب  یحو  لوزن  ماگنه  هب  هک  ار  یئابع  ج ) دـهد . رارق  كاـخ  رد  دوخ  تسد  هب  ار  وا  دوش ، دراو  وا  ربق  رد  نفد  زا  شیپ  ب )

یلاس هچرد  دنتخاس ، يو  ربق  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  نینمؤملاما  هناخ  رب  هک  یحولا » هبق  . » 17 دراوم . همه  د ) دهد . رارق  وا  نفک  يور 
زا . 18 مادـکچیه . د ) ق . لاـس 727 ه . ج ) ش . لاـس 1344 ه . ب ) ق . لاس 1344 ه . فلا ) دـش ؟ ناریو  تیباهو  ّهلاـض  هقرف  يهلیـسو  هب 

. مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  لوبق  مالسا و  نامیا و  فلا ) تسا ؟ مادک  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  يهجیدخ  ترـضح  لئاضف  هنومن 
هیآ 74 رد  . 19 دراوم . همه  د ) دننامیب . يرابدرب  ربص و  ارس و  ود  ناوناب  نیرترب  زا  ج ) لیدبیب . قافنا  تواخـس و  فرژ و  تریـصب  ب )
( فلا تسیک ؟ اـنجاوزا »  » زا روظنم  ًاـمامِإ ، َنیقَّتُْمِلل  اـْنلَعْجا  َو  ٍنیْعَأ  َةَُّرق  اـِنتایِّرُذ  َو  اـنِجاوْزَأ  ْنِم  اـَنل  ْبَه  اـنَّبَر  َنوـُلوُقی  َنیذَّلا  ناـقرف : هروـس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسن  ناراگزیهرپ د ) اهیلع ج ) هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  ملـس ب ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه 

روظنم داد !؟ هاـنپ  تفاـین و  میتـی  ار  وت  وا  اـیآ  (( ، ینْغَأَـف ًـِالئاع  كَدَـجَو  َو   )) یحـض هروس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیآ  رد  ملس 20 .
یلـص ربمایپ  یتسدگنت  ب ) تسا . هدومرف  دای  وا  ناسحا  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدخ  زا  هیانک  هب  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  فلا ) تسیک ؟

فلا و ب ملس د ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسدگنت  اهیلع ج ) هللا  مالس  هجیدخ  تورث  هلیسو  هب  نآ ،  عفر  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

هجوت

: ياه سردآ  هب  زکرم  نیا  یتنرتنیا  ياه  تیاس  هب  دوخ  هارمه  نفلت  هناـیار و  رد  ارجا  لـباق  باـتک  نیا  یکینورتکلا  لـیاف  تفاـیرد  تهج 
10001001001000 زکرم : کمایپ  لاسرا  هرامش  دییامرف . هعجارم   www. khadijeh. com www. ghaemiyeh. com

ام هراب  رد 

سدق  ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 
، یبهذم فلتخم  ياههنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  هرس )

هلمج زا  تیبلا ) لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد  فده : تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و 
اهدص دیلوت  یناوخباتک ب ) هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اههد  رـشن  پاچ و  فلا ) زکرم : هدرتسگ  ياهتیلاعف 

نکاما نشیمینا و …  اماروناپ ، يدـعب ، هس  ياههاگـشیامن  دـیلوت  هارمه ج ) نفلت  هنایار و  رد  ارجا  لباق  ياهناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن 
رگید یبهذم  تیاس  نیدنچ  www. ghaemiyeh. com و  سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  يرگـشدرگ و … د ) یبهذم ،

، یعرـش تالاوس  هب  يزور  هنابـش  ییوگ  خـساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادـنا و  هار  ینارنخـس و … و ) یـشیامن ، تالوصحم  دـیلوت  ه )
يراـکمه کـسویک و SMS ح ) بو  ثوـتولب ، یتـسد  راـکدوخ و  هناــماس  یحارط  0311 ز ) طخ 2350524 -  يداـقتعا  یقـالخا و 

دجـسم دـننام  یبهذـم  نکاـما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياـه  هزوح  ماـظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا 
يرازگرب هـسلج ي ) رد  هدــننک  تکرــش  ناــناوجون  ناــکدوک و  هژیو  دــهم ، حرط  يارجا  و  اــهشیامه ، يرازگرب  نارکمج و … ط )

دجـسم نابایخ  ناهفـصا ، يزکرم : رتفد  لاس  لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـههرود 
ناهفصا 09132000109 هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  دیس ،
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یقرواپ

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  تثعب ، زا  لبق  هک  دراد  ینامیپ  دـهع و  هب  هراـشا  نادرمناوج ، ناـمیپ  ياـنعم  هب  لوضفلا  فلح  ( 1)
ياهبیرغ دارفا  ناگدیدمتس و  زا  ات  دندرک  دای  دنگوس  دندرک و  عامتجا  ناعدج  نب  هللادبع  هناخ  رد  هکم  ناناوج  زا  ياهدع  هارمه  هب  ملس 

لاس ياههام  رتشیب  تیلهاج  نارود  بارعا  راجف : گنج  ( 2 . ) دننک يرای  دنوشیم  عقاو  نادنمروز  متس  دروم  دنوشیم و  رهش  دراو  هک  ار 
هیلع میهاربا  ترضح  تاروتـسد  زا  يوریپ  هب  مرحم ) هجحیذ ، هدعقیذ ، بجر ،  ) هام راهچ  رد  اهنت  دندنارذگیم و  يریگرد  گنج و  هب  ار 

، بارعا تنـس  نوناق و  نیا  دندیـشکیم ، يزیرنوخ  گنج و  زا  تسد  راک  بسک و  تراجت و  يارب  اـی  هبوت ) هروس  هیآ 36  رب  انب   ) مالسلا
(3 . ) دـننکیم دای  هاـنگ )  ) راـجف ياـهدربن  هب  نآ  زا  دـش  ياهلیبق  يریگرد  یمومع و  نایـصع  هب  رجنم  نوچ  دـش و  ضقن  دروم  راـهچ  رد 
، هبراضم دقع  یـساسا  طیارـش  زا  تسا ، لطاب  الاک  اب  هبراضم  دشاب و  دـقن  هجو  دـیاب  هیامرـس  هیامرـس ، ینعی  هبراضم  ياهبراضم : تراجت 

رگا ینعی  تسا . هدـش  هداد  ضرق  هک  یلام  لـصا  هیامرـس و  لـصا  زا  ریغ  يزیچ  طارتشا  اـبر : تسا  هبراـضم  هیامرـس  ندوب  نیعم  مولعم و 
ابر بکترم  دنک  طرـش  هداد ، ضرق  هک  یلام  لصا  ندنادرگرب  رب  هوالع  دشاب ) هتـشاد  یلام  شزرا  هک  يزیچ  ره   ) ار يزیچ  هدـنهدضرق 
قح يوـس  هب  هک  تسا  یـسک  فـینح  میهاربا : فـینح  نیئآ  ( 4 . ) یعطق ریغ  دـمآرد  اـی  دـشاب  یعطق  دـمآرد  زیچ  نآ  هاوـخ  تسا ، هدـش 

یتسهناهج هقلطم  تردق  اهنت  و  صخشتم ، دحاو ،)  ) هناگی یموهفم  ناونع  هب  یمیهاربا  نایدا  دزن  دنوادخ  موهفم  دراد . لیامت  شیارگ و 
دوجو زا  نتفرگ  همـشچرس  نآ  دـنرادروخرب و  يدـحاو  كرتـشم و  یخیراـت  هشیر  زا  یمیهاربا  گرزب  نید  هس  ره  هک  نیا  تسا . حرطم 

يراصن وا  ًادوه  اونوک  اولاق  و  : » دیامرفیم میرک  نآرق  هچنانچ  تسا . یهلا  مزعلااولوا  گرزب و  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح 
قحـسا و لیعمـسا و  میهاربا و  یلا  لزنا  ام  انیلا و  لزنُا  ام  هللااب و  انمآ  اولوق  نیکرـشملا ، نم  ناک  اـم  ًاـفینح و  میهاربا  ۀـلم  لـب  لـق  اودـتهت ،
ای يدوهی  دنتفگ  و  نوملسم » هل  نحن  مهنم و  دحا  نیب  قرفنال  مهبر  نم  نویبنلا  یتوا  ام  یسیع و  یـسوم و  یتوا  ام  و  طابـسالا ، بوقعی و 

تاقبطلا ( 5 . ) دوبن ناکرـشم  زا  هک  تسا  میهاربا  فینح  نیئآ  رد  يراگتـسر  هکلب  تسین ، نینچ  وگب  دـیوش ، تیادـه  اـت  دیـشاب  یحیـسم 
حیحصلا باتک  هب  دیناوتیم  رتشیب  عالطا  يارب  ( 7 . ) يربط ج 2 ص 36 خیرات  و  راونالاراحب ج 16 ص 19 . (. 6 . ) يربکلا ج 1 ص 133

رحن ( 9 . ) هیقفلا ج 3 ص 397 هرـضحی  نم ال  یفاک ج 2 ص 19 و 20 و  عورف  ( 8 . ) دینک هعجارم  زین  دـعب  هب  هریسلا ج 1 ص 113  نم 
تحارتسا يانعم  هب  هلولیق  زا  اجنیا  رد  لق »  » ظفل (. 11 . ) يدنوار ص 187 جئارخ  ( 10 . ) دنیوگ ار  رتشا  ندرک  ینابرق  نتشک . رتش  ندرک :

تیـصوصخ دناهدرک و  طبـض  مقف »  » هدرک و میم »  » هب لیدبت  ار  مال »  » دناهدیمهفن ار  نآ  يانعم  دیاش  هک  یخرب  و  هدش ، هتفرگ  تشاچ  رد 
هب اـههناخ  رد  بورغ  کـیدزن  اـت  ار  تشاـچ  تعاـس  اـمومع  مرگ و  اوه  اـبلاغ  هکم  رهـش  رد  هک  هدوـب  تهج  نادـب  ارهاـظ  تشاـچ  تقو 

(13 . ) و 19 و 12  ص 10  ج 16  راونـالاراحب ، (. 12 . ) دـناهدشیم جراخ  هناخ  زا  دوخ  جـئاوح  يارب  هاگنآ  دـناهدنارذگیم و  تحارتسا 
ج 16 ص 10 و 12 و راونالاراحب -  ( 14 . ) دوشیم هتفگ  لاوز  کیدزن  ات  زور ) مراهچ  کی  نتـشذگ   ) زور ندـمآ  الاب  نامز  هب  تشاچ :

هریس یفطصملا ص 60 و  هریس  ماشه ج 1 ص 190 و  نبا  هریس  هیبلح ج 1 ص 165 و  هریس  (. 16 . ) هیبلح ج 1 ص 165 هریس  ( 15  ) 19
ترضح رهم  ینعی  يرولا ص 147 . مـالعا  ( 19 . ) لوـقنلا ص 139 یقتنم  ( 18 . ) ص 19 راونالاراحب ج 16  ( 17 . ) ص 206 ج 1  یبنلا 

راونالاراحب ج 103 ص ( 20 . ) دوب رادقم  نیمه  زین  ترضح  نآ  رگید  نانز  هیرهم  هچنانچ  دوب  مین  هیقوا و  هدزاود  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 
هک هیرهم  قادص : ( 23 . ) هیقفلا ج 3 ص 398 هرضحی  نم ال  ( 22 . ) یفاک ج 2 ص 20 عورف  رابخالا ص 214 . یناعم  ( 21 . ) دعب هب   347

نانز ( 24 . ) دنک تخادرپ  شرـسمه  هب  دوشیم  فظوم  دقع ، ماگنه  رد  درم  هک  تسا  یلام  دـنیوگیم ، زین  قادـص  نیباک و  رهم و  نآ  هب 
: یبوط تخرد  ( 27  ) ص 119 ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ( 26  ) ص 32 یبوقعی ج 2 ، خیرات  ( 25  ) ملس ص 312 هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
رادم و هک  تسا  وا : نادناخ  نانمؤمریما و  تیالو  یتسود و  نامه  دناشن ، ار  شلاهن  هدنیاشخب  يادخ  هک  یهتنملا  ةردـس  یبوط و  تخرد 

مالسا نید  رد  یندیشون  نیرت  سدقم  مزمز : هاچ  ( 29 . ) ات 6 صص 2  ج 43  راونالا ، راحب  ( 28 . ) تسا اهیگتسیاش  اهیبوخ و  مامت  بلق 
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دنراد رارق  يرتم  قمع 17  رد  زین  نآ  هدبآ  ياههمشچ  هتـشاد و  قمع  رتم  دودـح 30  نونکا  مزمز  هاچ  تسا …  مزمز  فورعم  هاچ  بآ  ، 
، يربط خیرات  ص 201 ؛ ج 1 ، ماشه ، نبا  يوبن ، هریس  ( 33  ) هیآ 7 دمحم ، هروس  ( 32  ) ص 470 قودص ، یلاما  ( 31 . ) 21/ مور ( 30…  )

تافـص زا  یکی  بّصعتم : ( 35 . ) ص 374 ج 103 ، و  ص 81  ج 16 ، راونالاراحب ، هعـصاق -  هبطخ  هغـالبلا  جـهن  ( 34 . ) ص 521 ج 1 ،
. درادیم زاب  لطاب ، رب  نآ  نداد  يرترب  قح و  كرد  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ » هب  یقطنمریغ  یگتـسباو   » اوراـن و بّصعت  یناـسنا  هلیذر 
. درادیم زاب  هلخادـم  زا  ار  ریغ  راوتـسا ، زیچ  ره  هک  ارچ  راوتـسا  مکحم و  عینم  عینم : ( 37 . ) ش 13 ص 419 ، ج 2 ، باعیتسا ، . 39 ( 36)
. هعبرا لاصخ  باب  قودـص ، لاصخ  ( 39 . ) ص 197 ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 208 و  ج 2 ، يربط ، خـیرات  ( 38)
(42 . ) هعبرا لاصخ  باب  قودص ، لاصخ  هعصاق –  هبطخ  هغالبلا  جهن  ( 41 . ) ص 1821 ج 4 ، باعیتسا ، ص 437 ؛ ج 5 ، ۀباغلادسا ، ( 40)
ص 22. ج 16 ، و  ص 309  ج 17 ، راونـالاراحب ، ص 13 ؛ یبوبلم ، رقاب  دـمحم  ثداوحلا ، عیاـقولا و  ( 44 . ) 33/ بازحا ( 43 . ) 5/ بازحا
. ناملسم دهاجم  نز  هنومن  يربک ، يهجیدخ  ( 48 . ) ص 63 ج 19 ، نامه ، ( 47 . ) 77 ص 75 -  ج 16 ، راونالاراحب ، ( 46 . ) ود نامه  ( 45)

يوغل رظن  زا  بعش  بلاطیبا : بعش  ( 51 . ) ص 43 ج 37 ، ثارتلا ، ءایحا  راد  راونالا ، راـحب  ( 50 . ) ص 134 ج 1 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ( 49)
هب قلعتم  زاغآ ، رد  بعـش  نیا  دـنیوگیم . بعـش  زین  ار  هوک  ود  نایم  فاکـش  هاگ  تسا . باعـش  نآ  عمج  هوک و  ناـیم  فاکـش  ياـنعم  هب 

ایبنا متاخ  دلوت  داد . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  هللادبع »  » مهس درک و  میسقت  شنادنزرف  نایم  ار  نآ  سپس  دوب . بلطملادبع » »
ات ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دوب و  هرد  نیمه  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  هناخ  زین  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

(55 . ) نامه ( 54 . ) ص 209 ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  یتّالحم ، ( 53 . ) ص 3 ج 43 ، نامه ، ( 52 . ) تشاد تنوکـس  نآ  رد  ترجه  ماگنه 
ج 2، باعیتسالا ، ( 57 . ) ص 164 ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 56  ) يدهم دمحم  يدراهتشا ، هحفص 186 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ،
ج راحب ، ( 59 . ) ص 50 يروصنم ، هللا  حیبذ  همجرت  ویگروئگ ، لیژریو  ناتـسنک  تخانـش ، دیاب  ون  زا  هک  يربمغیپ  دـمحم  ( 58 . ) ص 720
راثیا و هروطسا  هجیدخ ، ( 63 . ) ص 59 ج 45 ، نامه ، ( 62 . ) ص 174 ج 44 ، نامه ، ( 61 . ) ص 6 ج 45 ، نامه ، ( 60 . ) ص 318 ، 44
، راثیا تمواقم و  هروطسا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ( 65 . ) ص 325 ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ( 64 . ) ص 200 تمواقم ،
(68 . ) ص 2 ج 16 ، ص 162 ، ج 13 ، راونـالاراحب ، ( 67 . ) ص 218 ج 3 ، یـسلجم ، رقاب  دـمحم  همـالع  بولقلا ، ةویح  ( 66 . ) ص 201
ص 44. یبقعلا ، رئاخذ  ( 70 . ) ص 438 ج 5 ، هباغلا ، دسا  ( 69 . ) ص 63 راحب ج 37 ، زا  لقن  ص 187 ، راثیا ، تمواقم و  هروطسا  هجیدخ ؛

تمواقم هروطسا  هجیدخ ؛ زا  لقن  هب  ص 68  ج 40 ، راحب ، ( 73 . ) ص 320 ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ( 72 . ) ص 71 ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 71)
، هجیدـخ زا  لقن  هب  ص 302 ، ج 43 ، راـحب ، ( 76 . ) ص 72 ج 2 ، همغلا ، فـشک  ( 75 . ) ص 8 ج 16 ، ناـمه ، ( 74 . ) راـثیا ص 190 و 
، تمواقم راثیا و  هروطـسا  هجیدخ  ( 79 . ) ص 8 ج 16 ، نامه ، ( 78 . ) ص 502 ج 22 ، راحب ، ( 77 . ) ص 198 راثیا ، تمواقم و  هروطـسا 

ص 133. ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 82 . ) ص 133 ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 81 . ) ص 206 ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 80 . ) ص 207

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 
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