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بلطملادبع نب  هزمح  تیصخش 

باتک تاصخشم 

هزوح هلجم  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

همدقم

یطیارش رد  دیناسر و  یلعا  ّدح  هب  ار  راثیا  يراکادف و  مالسا  زا  عافد  نآرق و  هار  رد  هک  مالسا ، خیرات  رد  گرزب  ياه  تیصخش  زا  یکی 
صلخم و نایماح  قیدـص و  ناراـی  هب  مالـسا  ربماـیپ  دوب و  هتفرگ  رارق  یتسرپ  تب  لـباقم  رد  یتسرپادـخ  كرـش و  لـباقم  رد  دـیحوت  هک 

مچرپ لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما ، دـننام  هک  دوب  بلطملادـبع  نب  ةزمح  باـنج  تفاتـش ، شا  يراـی  هب  دوب ، دـنمزاین  زوسلد 
نیرت كانرطخ  نیرت و  تخس  رد  وا  تخاس . یّلجتم  گنج  ياه  هنحص  رد  ار  شیوخ  نامیا  دّهعت و  تشارفارب و  ار  دیحوت  ياول  كرش ،
هناریلد دـندرب ، یم  هانپ  اه  هّرد  رایـش  اه و  هوک  هّلق  هب  هدرک ، كرت  ار  هکرعم  ربمایپ  کـیدزن  ناراـی  زا  یـضعب  یتح  هک  گـنج ، تیعـضو 
تالمح شیوخ ، دوجو  نداد  رارق  رپس  اب  درک و  عافد  ادخ  لوسر  زا  تسد  ود  ره  اب  ریـشمش و  ود  اب  هک  تسد  کی  اب  هن  دومن ، تمواقم 

رد دش و  لیان  تداهـش  دـنمجرا  ماقم  هب  عضو  نیرت  عیجف  اب  هکنیا  ات  تسکـش  مهرد  دوب ، ترـضح  نآ  ناج  هجوتم  هک  ار  نمـشد  یپایپ 
هب مالسا و  یمان  يادهش  ناعفادم و  زا  صالخا و  اب  عاجش و  نادهاجم  زا  مواقم  يدهاجم  نارادرس و  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  خیرات 

هتفرگ رارق  ناوارف  لیلجت  ریدقت و  دروم  تایاور ، ثیداحا و  رد  دیجم و  نآرق  رد  هزمح  . دیدرگ یّلجتم  قشمرس  وگلا و  نیرتیلاع  تروص 
همئا .و  دـش هداد  وا  رب  لوسرلادـسا »  » و هللادـسا »  » يابیز بقل  دـیدرگ و  وا  بیـصن  ادـخ  لوسر  يوس  زا  ادهـشلا » دیـس   » راختفارپ لادـم  و 

دنا هدومن  راختفا  تاهابم و  ناشناوریپ  نایم  رد  جاجتحا و  هرظانم و  نافلاخم  لباقم  رد  وا ، يراکادف  تیـصخش و  اب  مالـسلا ) مهیلع  ) يده
دروم خیرات  لوط  رد  راوگرزب  نآ  مرح  ربق و  هزمح ، ترـضح  ربق  ترایز  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  قیوشت  بیغرت و  رثا  رد  و 

دبنگ مرح و  نتخاس  رد  دنتسناد و  مزال  دوخرب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ترایز  دننام  ار  وا  ترایز  تفرگ و  رارق  ناناملسم  هجوت 
ربق ور  نیا  زا  دنتـسج و  یم  تقبـس  رگیدـمه  هب  ( مالـسلا مهیلع  ) همئا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ مرح  دـننام  وا ، ربق  يور  رب  هاـگراب  و 

دیسر یم  مالسا  لوا  ياه  نرق  هب  نآ ، هنیـشیپ  تمدق و  هک  دوب  هاگراب  دبنگ و  قاور و  مرح و  زا  يا  هعومجم  ياراد  راوگرزب  نآ  فیرش 
دـیدرگ و بیرخت  نایباهو  هلیـسو  هب  هکم ، هنیدـم و  رد  اه  مرح  عاقب و  ریاس  دـننام  فیرـش  مرح  نیا  لبق ، لاـس  دـصکی  هب  کـیدزن  یلو 

. تسین یقاب  يزیچ  هداس  یکاخ و  ربق  کی  زجب  كاپ ، هعقب  نیا  زا  کنیا 

یگنهرف فذح 

زا يو  عافد  تیامح و  گنج ، ياه  هنحـص  رد  وا  یـسامح  روضح  يراکادف و  تدهاجم و  ادهـشلادیس ، هزمح  ترـضح  زراب  تیـصخش 
رکذ وا و  داـی  هک  درک  یم  باـجیا  شا  هناعاجـش  هناـمولظم و  تداهـش  ترجه و  زا  سپ  تثعب و  لوا  ياـه  لاـس  رد  توـبن  خـماش  ماـقم 
ریاس لیاضف  نایب  سأر  رد  سکعنم و  یمالسا  عبانم  رد  قشمرـس  وگلا و  نیرتابیز  نیرتگرزب و  تروص  هب  وا ، تیـصخش  یفرعم  لیاضف و 
لها هیلّوا  ياه  هعومجم  یثیدـح و  عبانم  هب  هعجارم  نکیل  دریگ . رارق  ادـخ  لوسر  هباحـص  هریـشع و  ماوقا و  زا  یمالـسا ؛ ياه  تیـصخش 
هیلع ) نانمؤمریما تیـصخش  ندرک  گـنر  مک  رد  يوما  ياـفلخ  يوس  زا  هک  شـالت  یعـس و  ناـمه  هنافـسأتم  هک  تسا  نیا  رگناـشن  تنس 

تیصخش فذح  رد  رت و  قیمع  هزمح  ترضح  هرابرد  یصاخ ، ياه  هزیگنا  للع و  هب  هدش  هتفرگ  راکب  لیقع  بلاطوبا و  ریقحت  و  مالسلا )
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رد دُُحا و  گنج  زا  لاس  لهچ  تشذگ  زا  سپ  درک ، دـیهاوخ  هظحالم  ثحب  نیا  رخآ  شخب  رد  هک  يروط  هب  . تسا هدـیدرگ  رت  يوق  وا 
هطقن هب  ار  وا  رکیپ  شبن و  ار  هزمح  ترضح  ربق  دحا  رد  تانق  رفح  هناهب  هب  دش  هتفرگ  میمصت  يو ، روتـسد  قبط  هیواعم و  تفالخ  نارود 

ار يرگید  هار  دـیدرگ ، هجاوم  تسکـش  اب  میمـصت  نیا  نوچ  یلو  دنراپـسب  یـشومارف  هب  جـیردت  هب  ار  وا  رثا  دای و  دـنیامن و  لقتنم  رگید 
ار شیوخ  فده  هلیـسونیدب  دندش و  وا  لیاضف  ندرپس  یـشومارف  هب  ِقیرط  زا  راوگرزب  نآ  یگنهرف  فذـح  هب  مّمـصم  ینعی  دـندیزگرب ؛
ار تکرح  نیا  . تفرگ رارق  ثیدح  خـیرات و  ياهربا  تشپ  رد  ماهبا و  زا  يا  هلاه  رد  راوگرزب  نآ  تیـصخش  هنوگنیدـب ، دـندومن و  نیمأت 
، دوش یم  یّقلت  عبانم  نیرت  حیحـص  لاح  نیع  رد  تسا و  اه  تسایـس  نامه  لوصحم  هک  یثیدح  ياه  هعومجم  رد  لوا و  تسد  عبانم  رد 

حیحص  » یثیدح مهم  باتک  ود  هنومن  يارب  : درب یپ  خلت  تقیقح  نیا  هب  دیناسم  حاحص و  هب  هعجارم  اب  درک و  هدهاشم  حوضو  هب  ناوت  یم 
باـتک  » ار باـتک  ود  نیا  زا  یـشخب  : مینک یم  حرطم  دـنا ، هتفرگ  رارق  یثیدـح  عباـنم  هـمه  سأر  رد  هـک  ار ، ملـسم » حیحـص   » و يراـخب »
لیاضف رکذ  يارب  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نارای  باحـصا و  هریـشع و  ماوقا و  بقانم  لقن  و  لئاضفلا »

«، بلطملادـبع نب  سابع   » لیاضف ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ماوقا  لیاضف  باب  رد  : تسا هدـیدرگ  ناونع  یلقتـسم  باـب  ناـنآ  کـت  کـت 
هک ترضح  نآ  داماد  صاعلاوبا »  » و هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  همع  رـسپ  ریبز »  » لیاضف و  رفعج » نب  هللادبع  «، » بلاط یبا  نبرفعج  »

هدمآ تفریذپ ، بنیز ) شرـسمه  هب  یبای  تسد  يارب  مه  دیاش   ) ار مالـسا  يدازآ  زا  سپ  دـمآرد و  ناناملـسم  تراسا  هب  ردـب  گنج  رد 
زا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رداـم  هنمآ »  » هلیبـق زا  وا  هکنیا  ناوـنع  هب  صاـّقو » یبا  نبدعـس   » لـیاضف شخب  نیا  رد  زاـب  تسا و 
هب یمـسا  هللا  لوسر  يومع  نیرت  بوبحم  هزمح »  » ترـضح زا  یلو  هدـیدرگ  رکذ  تسا ، بوسحم  ربماـیپ  يا » هلیبـق   » ياـه ییاد  لاوخا و 

و يرعشا » یسوموبا  «، » هریرهوبا «، » رمع نب  هللادبع  «، » مالس نب  هللادبع   » لیاضف نایب  يارب  باحـصا  لیاضف  شخب  رد  و  تسا ! هدماین  نایم 
دهاجم هللا و  یلا  رجاهم  ربمایپ ، هباحص  نیرتگرزب  زا  یلو  هدیدرگ  ناونع  یلقتـسم  باب  هیواعم »  » و نایفـسوبا »  » لیاضف نایب  يارب  هرخألاب 

وبا  » ماـن هب  يا  هباحـص  هن  هتـشاد و  هزمح »  » ماـن هب  ییومع  هن  مالـسا  ربماـیپ  ییوـگ  تسا ، هدـشن  داـی  ادهـشلا » دیـس  هزمح   » هللا لـیبس  یف 
زا رگید  یکی  اب  هنوگنیدب  و  ...! اّرج ّمله  دنا و  هدومن  تکرح  ریسم  نیا  رد  هدرک و  يوریپ  هیور  نیا  زا  زین  ننـس  حاحـص و  ریاس  و  «! هرامع

داحلاو رفک  نارادمدرس  مالسا ، کی  هجرد  نانمشد  تیصخش  ّدح  رد  وا  تیصخش  اهنت  هن  هک  میوش  یم  انـشآ  ثیدح  خیرات و  نامولظم 
نآ ماقم  نأش و  نود  هک  ییاجبان ، اوران و  بلاطم  وا ، نتخاس  هّوشم  نوهوم و  يارب  هکلب  هدیدرگن ، یفرعم  دـُحا  ردـب و  نانابنج  هلـسلس  و 

شنیب و عون  نیا  . تسا هتفای  هار  زین  اه  يدوخ  تافیلأت  هب  یهاگهگ  هنافـسأتم  هک  هدـش  هداد  تبـسن  شـسّدقم  تحاـس  هب  تسا ، راوگرزب 
عافد يارب  دزاس  یم  فظوم  ار  ام  درکلمع  نیا  هک  تهج  نآ  زا  روآ  فیلکت  ! از لکشم  مه  تسا و  روآ  فیلکت  مه  ام ، يارب  یـشک  قح 

نآ مینک و  شالت  تسا ، هتـشذگ  نآ  رب  اه  نرق  هک  میخـض ، ياهرابغ  ندودز  بصعت و  ياه  هدرپ  ندز  رانک  رد  میزیخ و  اـپب  یمولظم  زا 
بجوم تکرح  نیا  هک  اریز  تسا ؛ از  لکشم  اما  .و  مینایامنب نام  یمالـسا  هعماج  هب  رات  هریت و  ياهربا  تشپ  زا  ار  مولظم  كانبات و  هرهچ 

رد ًاعبط  دوش و  نفد  یخیرات  ثداوح  يالبال  رد  جراـخ و  سرتسد  زا  ترـضح  نآ  تیـصخش  یفرعم  رد  یناوارف  قیاـقح  هک  تسا  هدـش 
رگید و عبانم  هب  دوخ ، هاگیاج  ناظم و  هب  هعجارم  ياج  هب  یبلطم  هب  لین  رد  میدرگ و  هجاوم  لکـشم  اب  مه  زیچان  ياـیاقب  ندروآ  تسدـب 

ياجب دنمـشزرا و  بلاطم  هب  یخیرات ، یثیدـح و  يریـسفت و  نوتم  هب  هعجارم  اب  ناوت  یم  لاح  نیع  رد  یلو  . مینک هعجارم  فلتخم  لوصف 
هک یناسک  يارب  ار  هار  انـشآ و  راوگرزب  نآ  لـیاضف  زا  یـشخب  اـب  ار  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  هک  تفاـی  تسد  ترـضح  نآ  هراـبرد  هدـنام 

بیترت هب  عوضوم  راهچ  رـصتخم  نیا  رد  تسا  مزال  همدقم  نیا  اب  . دزاس یم  راومه  دـنراد  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  قیقحت  يریگیپ و  تصرف 
همئا و  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  مـالک  رد  هزمح  ترـضح  2 ـ نآرق هاگدـید  زا  هزمح  ترــضح  :1 ـ دوـش یـسررب  ثحب و  ریز 

خیرات رتسب  رد  هزمح  ترضح  مرح  4 ـ اه گنج  رد  هزمح  ترضح  )3 ـ مالسلا مهیلع  ) يده

هزمح ترضح  یگدنز  نارود  هب  هاتوک  یهاگن 
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و بیهو »  » رتخد هلاه  شردام  تسا . یلعیوبا  هرامعوبا و  وا  هینک  لوسرلادسا »  » و هللادسا » «، » ادهـشلادیس  » هب بّقلم  بلطملادـبع  نب  ةزمح 
وا یعاـضر  ردارب  مالـسا و  ربماـیپ  يومع  هزمح  ترـضح  . تسا هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رداـم  بهو ، تنب  هنمآ »  » يومع رتـخد 
هب انب  دوب و  رتگرزب  ادخ  لوسر  زا  لاس  ود  روهشم  رظن  ربانب  هزمح ، ترضح  . دنا هدروخ  ریش  هْبیَُوث  مانب  يردام  ناتسپ  زا  ود  ره  اریز  تسا ؛

ادهشلادیس هزمح  نوچ  ناخّروم ، زا  یهورگ  ریثا و  نبا  لقن  هب  انب  . تسا هتفریذپ  ار  مالـسا  تثعب ، مود  لاس  رد  وا  ناخّروم ، روهـشم  هتفگ 
تسا و هدیدرگ  يوق  عفادم  ياراد  مالسا  هدش و  دنمورین  سپ  نیا  زا  ربمایپ  هک  دندیمهف  شیرق  نارادمدرس  درک ، راهظا  ار  شیوخ  نامیا 

هزمح ترضح  . دندش فرصنم  دندوب  هدرک  میسرت  نیملسم  مالسا و  هیلع  رب  هک  يدایز  ياه  هشقن  اه و  حرط  زا  مالسا ، هب  يو  ندیورگ  اب 
هدنامرف و نیلوا  وا  تفرگ . رارق  نیلّوا  ِنیرجاهم  فص  رد  دومن و  ترجه  هنیدم ، هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ترجه  اب  نامزمه 

فیس  » مانب یّلحم  هب  ناکرشم ، هلمح  هب  ییوگ  خساپ  يارب  ناناملسم  زا  یهورگ  سأر  رد  ادخ  لوسر  يوس  زا  هک  تسا  مالـسا  رادمچرپ 
نارـس زا  دنارذگرـس و  زا  ار  یتخـس  ناحتما  ردب  رد  دومن و  تکرـش  دحا  ردب و  دننام  رگید  ددعتم  ياه  گنج  رد  . دـیدرگ مازعا  رحبلا »
ینعی یمان ؛ ناکرشم  زا  رگید  یکی  لتق  رد  تخاس و  كاله  دوخ  تسد  هب  ار  يدع  نب  ۀمیَعُط  هعیبر و  نب  ۀبیش  هلمج  زا  رفن ، دنچ  شیرق 
دییأت دروم  ماع و  صاخ و  درنابز  اـه  گـنج  رد  هزمح  ترـضح  تعاجـش  . تسج تکرـش  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما اـب  هعیبر » نب  ۀـبتع  »

اب گنج  نادیم  رد  هزمح  ترـضح  . دـیگنج یم  ریـشمش  ود  اب  تسد و  ود  ره  اب  يو  دُُـحا  ردـب و  گنج  رد  اذـلو  تسا  نمـشد  تسود و 
یکی ردب  گنج  رد  تهج  نیمه  هب  دوب و  هتسجرب  صخشم و  نایوجگنج  ناهدنامرف و  رگید  زا  شا  هنیس  هب  یغرمرتش » ِرپ   » ندرک بصن 

. بلطملادبع نب  ةزمح  دنتفگ : تسیک ؟ نیا  دیسرپ : داتفا ، هزمح  هب  شمشچ  دمآ و  رد  ناناملسم  تراسا  هب  هکنآ  زا  سپ  نمشد  نارـس  زا 
لاس رد  هزمح  ترـضح  ! دناشن هایـس  زور  هب  ار  ام  درک و  رام  رات و  ار  ام  فوفـص  هک  دوب  وا  لیِعافألا » اِنب  َلَعَف  َِکلذ   » تفگ بجعت  اب  يو 

. دیدرگ لیان  تداهش  دنمجرا  ماقم  هب  نمشد  نارس  زا  نت  کی  یس و  نتشک  زا  سپ  دحا  گنج  رد  ترجه  موس 

رگید قفا  زا  یهاگن 

دنزرف وا  اریز  تسا ؛ هدیزگرب  ادهشلا  دیس  هزمح  يارب  ار  مالسا  میرح  زا  عافد  نامیا و  تّزع  اب  مأوت  بسن ، فرـش  دجم و  لاعتم  دنوادخ 
هزمح بسن  تسا و  یـصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  [ 1  ] بلطملادبع ینعی  شیرق ؛ هّکم و  سییر  برعلا و  ةریزج  تیـصخش  نیرتگرزب 
ردام تسا . هدرب  ثرا  هب  شیوخ  دادجا  ردپ و  زا  ار  تمارک  تفارش و  مه  تسا  فیرـش  مه  ادهـشلادیس  هزمح  . تسا ناربمایپ  متاخ  بسن 
هتفرگ تأشن  متاخ  ربمایپ  هک  فیرـش  الاو و  تسا  یبسن  ياراد  زین  ردام  فرط  زا  وا  تسا و  ادـخ  لوسر  ردام  هنمآ »  » يومع رتخد  هزمح ،

رد ربمایپ  وا و  یعاضر  ردارب  مه  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  يومع  مه  وا  رگید : یتفارـش  . تسا لیـصا  نادناخ  الاو و  بسن  زا 
قالخا هیلاع و  تافص  تفای و  قّوفت  نارگید  رب  ددعتم  تاهج  زا  ادهـشلا  دیـس  هزمح  .و  تسب تّوخا  نامیپ  [ 2  ] هثراح نب  دـیز  وا و  نایم 

ادـخ لوسر  هب  هاگنآ  تسا و  مالـسا  رد  نیقباس  وزج  وا  نامیا ، تهج  زا  .و  درب ثرا  هب  فیرـش  نادـناخ  لیـصا و  هرجـش  نآ  زا  ار  هنـسح 
نز هس  تسیب و  درم و  هن  یـس و  زا  ناناملـسم  دادـعت  تشذـگ و  یم  ترـضح  نآ  تثعب  زا  يدـنا  لاسکی و  طقف  هک  تسا  هدروآ  ناـمیا 

دو و هجنکش بـ راشف و  یم شـد  ینیب  شیپ  مالسا  هراب  رد  هچ  ره  دوبن . يویند  يدام و  عفن  چیه  ياراد  مالـسا  زور  نآ  درک و  یمن  زواجت 
یمن مالـسا  مـیرح  زا  عاـفد  يارب حـق و  زج  اـه  هجنکـش  اـهرازآ و  نـیا  لـباقم  رد  هز  ـ مح يارب  یلو  نا ، ـ کرـشم رازآ  از و  ـ هتــسا لـمحت 

کیدزن تبارق  رب  هوالع  مالسا  ربمایپ  يارب  یکدوک  نارود  زا  هزمح  مالـسا : زا  لبقو  [ . 3 ...(. ] ًاناَوْضِرَو ِهللا  ْنِم  الْضَف  َنوُغَْتبَی  . )... دیشیدنا
اریز دمآ ؛ یم  رامـش  هب  نابرهم  زوسلد و  يردارب  قیفـش و  قیفر  یمیمـص و  ترـضح  نآ  اب  دوب ، هزمح  ردارب  دـنزرف  ادـخ  لوسر  هکنیا  و 

هب تسا  هداد  ریـش  هزمح  هب  هک  هنوگنامه  داد  روتـسد  ودب  درک و  راضحا  ار  هبیوث »  » مان هب  ییوناب  بلطملادبع  دیدرگ ، دـّلوتم  ادـخ  ربمایپ 
بلطملادبع دمحلا ، ۀبیش  هناخ  رد  ار  تیلوفط  نارود  دّمحم  هزمح و  . دندش یعاضر  ردارب  مه  اب  ود ، نآ  هنوگنیدب  دهد و  ریـش  زین  دّمحم 

ياه نارود  نارود و  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم دیدرگ و  مکاح  قیمع  ّتیمیمـص  تفلا و  لفط  ود  نیا  نایم  رد  دندرک و  يرپس 
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هدش ّدلوتم  ردام  ردپ و  کی  زا  هک  يردارب  ناونع  هب  هکلب  بلطملادبع ، هداوناخ  ياضعا  زا  يوضع  ومع و  ناونع  هب  اهنت  هن  هزمح ، هب  دعب 
رارق بلطملادبع  ّتیمومیق  تلافک و  تحت  هزمح  دننامه  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  ردپ  ینینج  نارود  رد  هک  ربمایپ  اریز  تسیرگن ؛ یم  دـنا 

هداوناـخ کـی  رد  ردارب  ود  دـضع و  ود  تروـص  هب  هرفـس و  کـی  راـنک  رد  فقـس و  کـی  ریز  رد  هزمح  دّـمحم و  سپ  نیا  زا  تفرگ و 
رادروخرب ناسکی  بلطملادـبع  فطاوع  زا  نتـسیز و  مه  رانک  رد  ندوب ، نس  مه  یتاذ ، تبارق  یعاضر ، تّوخا  دـنداد ، همادا  ار  یگدـنز 

یپ هشیمه  يارب  ار  اهنآ  نایم  رد  لباقتم  تیمیمص  رت و  قیمع  زور  هب  زور  مه ، هب  تبـسن  ار  اهنآ  تفلا  هقالع و  هک  دوب  یلماوع  ندوب و ...
هجیدخ  » اب تفرگ  میمـصت  تشاذگ ، یگلاس  جـنپ  تسیب و  هب  مدـق  یتقو  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ادـخ : لوسر  جاودزا  رد  . درک يزیر 

دنک یم  تکرح  دلیوخ »  » هناخ يوس  هب  [ 4  ] بلاطوبا شردارب  هارمه  هب  هزمح  هک  تسا  اجنیا  دنک ، جاودزا  هلقاع  يوناب  نآ  دلیوخ » تنب 
هک يا  هبّیط  هرجـش  داجیا  رد  دریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  يراگتـساوخ  شقن  تیرـشب ، ناهج  یخیراـت  جاودزا  كراـبم و  تلـصو  نیا  رد  و 

هزمح و نایم  رد  هک  طابترا  یـشخب  زا  ییاـمنرود  دوب  نیا  . دراد یمرب  ار  هیلّوا  ياـه  مدـق  تسا ، هجیدـخ  اـب  ادـخ  لوسر  جاودزا  لـصاح 
. دش میهاوخ  انشآ  نانآ  نایم  رد  هقالع  طابترا و  زا  ییرگید  شخب  اب  ثحب ، نیا  موس  مسق  رد  دوب و  ادخ  لوسر 

نآرق هاگدید  زا  هزمح  ترضح 

ْمُه َکـَِئلْوُأ  اوُرَـصَنَو  اَووآ  َنیِذَّلاَو  ِهللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاَجَو  اوُرَجاَـهَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلاَو   ) هفیرـش هیآ  دـننام  یتاـیآ  هـب  نوـچ  دـیجم  نآرق  رد 
نامیا : مینک یم  هدـهاشم  یقیقح  نانمؤم  نیا  سأر  رد  ار  بلطملادـبع  نب  ةزمح  میـسر ، یم  [ 5 ( ] ٌمیِرَک ٌقْزِرَو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ًاّـقَح  َنُونِمْؤُْملا 

وا هیلع  رب  نانمـشد  ناکرـشم و  همه  هک  هاگنآ  نانمـشد ، لباقم  رد  ادـخ  لوسر  هب  نداد  هانپ  ندرک و  يرای  تخـس ، تیعـضو  رد  ندروآ 
ُدَْعب ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  ْنِم  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکَئلْوُأ  َلَتاَقَو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْسَی  َال   ) هفیرش هیآ  هب  نوچ  زاب  .و  دندوب هدش  جیسب 

صـالخا قبط  رد  ار  شیوـخ  ناـج  حـتف ، زا  لـبق  هک  مینیب  یم  ناـنمؤم  زا  فـص  نیا  لّوا  رد  ارهزمح  ترـضح  میـسر  یم  [ 6 ...( ] اُوَلتاَقَو
ندش هعطق  هعطق  هلثم و  اب  هک  یتداهـش  لاتق و  تسویپ ؛ مالـسا  يادهـش  نیلّوا  لیخ  هب  تخادرپ و  داهج  لاتق و  هب  نانمـشد  اب  تشاذـگ و 

هیلع ) هزمح ادهـشلادیس ، هک  يرگید  ددـعتم  تاـیآ  .و  دـیدرگ نفک  شنینوخ  رکیپ  رب  ناـبایب  ياـه  فـلع  تشگ و  مأوـت  شندـب  ياـضعا 
نارـسفم رظن  قبط  هک  دراد  دوجو  يرگید  ددعتم  تایآ  دیجم  نآرق  رد  یلو  . تسا تایآ  نیا  زا  يزراب  رادومن  نشور و  قادصم  مالـسلا )

دنوادخ هدش و  لزان  ادهشلادیس  هزمح  ترـضح  هرابرد  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع  ) يده همئا  زا  تایاور  نومـضم  ساسا  رب  ناثدحم و  و 
هار رد  تداهـش  زا  وا  لابقتـسا  هدز و  دییأت  رهم  مالـسا  زا  عافد  رد  وا  يرادیاپ  نامیا و  رب  یحو  قیرط  زا  ینامـسآ و  دنـس  نیا  رد  ناحبس 

ْمَُهل ْتَعُِّطق  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  ْمِهِّبَر  ِیف  اوُمَصَتْخا  ِناَمْصَخ  ِناَذَه  ( ـ  1: مینک یم  هدنسب  هیآ  شش  لقن  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  هدوتس  ار  ادخ 
، دـنتخادرپ لادـج  همـصاخم و  هب  ناشراگدرورپ  هراـب  رد  هک  دـنهورگ  ود  ناـنیا  [ .» 7 ( ] ُمیِمَْحلا ْمِهِـسوُءُر  ِقْوَـف  ْنِم  ُّبَُصی  راـَن  ْنِم  ٌباَِـیث 

حیحـص رد  .« دوش یم  هتخیر  ناشرـس  رب  ناشوج  نازوس و  عیام  هدـش و  هدـیرب  اهنآ  يارب  شتآ  زا  ییاه  ساـبل  دـندش ، رفاـک  هک  یناـسک 
ترـضح هک  هدمآ  [ 12  ] هعیـش تنـس و  لـها  زارگید  عباـنم  و  [ 11  ] هجاـم نـبا  و  [ 10  ] يذـمرت ننـس  و  [ 9  ] ملـسم حیحـص  و  [ 8  ] يراخب

زوت و هنیک  نمـشد  رگید  هورگ  مالـسا و  تخـسرس  عفادـم  یماـح و  یهورگ  هورگ ؛ ود  هراـب  رد  هیآ  نیا  تسا : هدومرف  هللا ) همحر  ) رذوبا
یم شیرق  نارـس  زا  هبیـش  هبتع و  دیلو ، مود  هورگ  و  [ 13  ] هدیبع هزمح و  نانمؤمریما و  لّوا  هورگ  تسا . هدـیدرگ  لزان  مالـسا  تخـسرس 
هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  ّيدُس  قیرط  زا  ار  هفیرـش  هیآ  لوزن  یفوک  تارف  ریـسفت  رد  . دنتفرگ رارق  مه  لباقم  ردب  گنج  رد  هک  دنـشاب 

نینمؤُْملا ِیف  ةدالقلا  ۀطـساوک  ۀمایقلا  موَی  ۀثالثلا  ِءالؤه  :» تسا هدومرف  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  ادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  هفاضا  لقن و  هلآو )
دنهاوخ دنب  ندرگ  تشرد  هرهم  دـننامه  نانمؤم  نایم  رد  نت  هس  نیا  تمایق  زور  رد  [ .» 14 .« ] راّفکلا یف  ةدالقلا  ۀطساوَک  ۀثالثلا  ِءالؤه  و 

ٌلاَجِر َنِینِمْؤُْملا  ْنِم  ( ـ 2 .« دوب دنهاوخ  دنب  ندرگ  تشرد  هرهم  دننام  نیکرـشم  راّفک و  نایم  رد  رگید  نت  هس  نیا  هک  هنوگنامه  دیـشخرد ،
يدهع رب  هکدنتسه  ینادرم  نانمؤم  نایم  رد  [ .» 15 (. ] الیِْدبَت اُولََّدب  اَمَو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یَـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهللا  اوُدَهاَع  اَم  اُوقَدَص 
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رد رگید  یهورگ  و  دندیشون ) تداهش  تبرش  وا  هار  رد  و   ) دندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یضعب  دنا ؛ هداتسیا  هناقداص  دنا ، هتسب  ادخ  اب  هک 
دنک یم  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  دوراجلا  یبا  نبا  یمق  ریـسفت  رد  .« دندادن دوخ  نامیپ  دهع و  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  دـنراظتنا و 
ْنَم  » زا روظنم  رفعج و  هزمح و  ُهَبَْحن » یَـضَق  ْنَم  » زا روظنم  تسا . هدیدرگ  لزان  مالـسلا ) مهیلع  ) یلع رفعج و  هزمح و  هراب  رد  هیآ  نیا  هک 

ناـشیا زا  هک  دوب  ربـنم  زارف  رب  هفوک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما دـنک  یم  لـقن  یکم  رجح  نبا  [ . 16 . ] تسا بلاـط  یبا  نـب  یلع  « رِظَْتنَی
هک تسا  هدـش  لزان  هدـیبُع  میومع  رـسپ  هزمح و  میومع  نم و  هراـب  رد  هیآ  نیا  ًاْرفُغ » َّمهّللأ  :» دومرف ترـضح  دندیـسرپ . هیآ  نیا  هراـبرد 

نیا دنک . باضخ  مرـس  نوخ  زا  ار  منـساحم  ات  متّما  نیا  نیرت  یقـش  رظتنم  نم  اما  دندیـسر و  تداهـش  هب  دُحا  رد  هزمح  ردب و  رد  هدـیبع 
ِتاَِـحلاَّصلا اُولِمَعَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  ( ـ  3 [ . 17 . ] تسا هداد  ربـخ  نآ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مساـقلاوبا مبیبـح  هک  تـسا  یناـمیپ 

نوچمه دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ایآ  [ .» 18 (. ] ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرالا  ِیف  َنیِدِـسْفُْملاَک 
هراب رد  هیآ  نیا  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  یفوک  تارف  ریـسفت  رد  »!؟ نارفاک نوچمه  ار  ناراکزیهرپ  ای  میهد  رارق  نیمز  رد  نادـسفم 

هبیـش و هبتع و  دسفم ؛ كرـشم  رفن  هس  هدیبع و  هزمح و  بلاط و  یبا  نب  یلع  دـندوب ؛ هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هک  یقتم  نانمؤم  زا  نت  هس 
هیلع ) یلع دنتـساخرب ؛ هزرابم  هب  مه  اب  ردب  گنج  رد  هک  دندوب  هورگ  ود  نیا  دنک  یم  هفاضا  سابع  نبا  تسا . هدیدرگ  لزان  هبتع  نبدیلو 

یناسک يا  [ .» 20 ( ] َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُکَو  َهللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی  ( ـ  4 [ . 19 . ] ار هبیش  هدیبع  ار و  هبتع  هزمح  تشک ، ار  دیلو  مالـسلا )
هیآ نایاپ  رد  هک  نیقداص »  » قادصم هراب  رد  یسربط  موحرم  .« دیشاب ناقداص  اب  دیزیهرپب و  ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دیا ، هدروآ  نامیا  هک 

هک تسا  يدارفا  نامه  هیآ  نیا  رد  نیقداص  زا  روظنم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  دـیوگ : یم  هدومن و  رکذ  لامتحا  دـنچ  تسا ، هدـمآ  هفیرش 
نب ةزمح  ینعی  ُهَبَْحن )... یَـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهللا  اوُدَـهاَع  اَـم  اُوقَدَـص  ٌلاَـجِر  : ) تسا هدومرف  هدرک و  داـی  اـهنآ  زا  رگید  هیآ  رد  دـنوادخ 

َلوُـسَّرلاَو َهللا  ْعُِـطی  ْنَمَو  ( ـ  5 [ . 21 (. ] مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نـب  یلع  ینعی  ُرِظَْتنَی » ْنَـم  مُْـهنِم  َو   » بلاـط و یبا  نـبرفعج  بلطملادـبع و 
ربمایپ ادخ و  هک  یـسک  و  [ .» 22 (. ] ًاقِیفَر َِکَئلْوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاَّصلاَو  ِءاَدَـهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـَِئلْوُأَف 

ناقیّدـص و ناربمایپ و  زا  هدرک ؛ مامت  نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادـخ  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  نیـشنمه  زیخاتـسر ) زور  رد   ) دـنک تعاطا  ار 
هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  اب  يزور  هک  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  یسوط  خیـش  .« دنتـسه یبوخ  ییاه  قیفر  اهنآ  و  ناحلاص ، ادهش و 

دینادب حالـص  رگا  ادخ ، هداتـسرف  يا  مدرک : ضرع  نم  تسـشن ، ام  هب  ور  زامن  زا  سپ  ترـضح  نآ  میدروآ ، ياجب  ار  حبـص  زامن  هلآو )
قادصم تسا و  یلع  مردارب  َنیِقیِّدِص »  » قادصم متسه و  نم  َنیِِّیبن »  » قادصم دومرف : ربمایپ  دینک . نایب  ار  َهللا )... ْعُِطی  ْنَمَو   ) هیآ نیا  ریسفت 

َءاَِقل وُجْرَی  َناَک  ْنَم  ( ـ  6 [ . 23 . ] دنـشاب یم  نیـسح  نسح و  شدنزرف  ود  همطاف و  مرتخد  ناحلاص »  » قادصم اما  هزمح و  میومع  ءادهـش » »
راگدرورپ و ياقل  رادـید و  هب  دـیما  هک  یناسک  [ .» 24 ...(. ] ِهِسْفَِنل ُدِـهاَُجی  اَمَّنِإَف  َدَـهاَج  ْنَمَو  ُمِیلَْعلا -  ُعیِمَّسلا  َوُهَو  تَال  ِهللا  َلَـجَأ  َّنِإَـف  ِهللا 

شالت داهج و  ادخ ) هار  رد   ) هک یسک  و  دسر . یم  ارف  هدرک ، نییعت  ادخ  هک  يدمآ  رس  اریز  دنشوک ) یم  وا  تعاطا  رد  ، ) دنراد زیخاتسر 
اهنآ زا  هک  هدیدرگ  لزان  مشاه  ینب  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  دیعـس  نب  نیـسح  .« دنک یم  داهج  دوخ  يارب  دنک  یم 
اَمَّنِإَف َدَـهاَج  ْنَمَو  ( ؛ تسا هدـیدرگ  لزان  زین  هیآ  نیا  اهنآ  هرابرد  دـیازفا : یم  سابع  نبا  ثراح . نب  ةدـیبع  بلطملادـبع و  نب  ةزمح  تسا 

[ . 25 ...( ] ِهِسْفَِنل ُدِهاَُجی 

همئا راتفگ  رد  هزمح  ترضح 

هراشا

ثیدـح دـننامه  هک  ار  ناراوـگرزب  نآ  نخـس  میزادرپ و  یم  هـنیمز  نـیا  رد  مالـسلا ) مـهیلع  ) يدـه هـمئا  راـتفگ  ناـیب  لـقن و  هـب  کـنیا 
دوجو تیـصخش  رانک  رد  توبن و  نادـناخ  زا  تاراختفا  زا  یکی  ناونع  هب  هزمح  ترـضح  تیـصخش  نایب  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
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یم رارق  دنمجرا  هدنناوخ  رایتخا  رد  تسا ، هدـیدرگ  ناونع  ( مالـسلا مهیلع  ) يدـهم ترـضح  نینـسح و  نانمؤمریما و  هللا و  لوسر  سدـقم 
: میهد

نانمؤمریما جاجتحا  راتفگ و  رد  هزمح  ترضح 

هراشا

ضرـألا یف  قلخی  مل  ّلـج  ّزع و  هللا  مهَقَلَخ  ٌۀعبـس  اـّنم  :» دوـمرف مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما هک  تسا  هدروآ  دانـسإلا  برق  رد  [ 37  ] يریمح
ًانَسَح و طابـسألا ؛ ریخ  هاطبـس  نیّیـصولا و  ریخ  هّیـصو  نیّیبّنلا و  متاخ  نیرخآلا ، نیلّوألا و  دّیـس  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  اّنِم  مهلثم ؛

درک قلخ  رفن  تفه  ام  نادناخ  نایم  رد  دنوادخ  [ .» 38 «. ] ّجع مئاقلا  رفعج و  ۀکئالملا  عم  ناک  دق  نم  هّمع و  ةزمح  ءادهشلا  دّیس  ًانیَسُح و 
نیلّوا و دّیـس  هک  ادـخ  لوسر  تسا  اـم  زا  دومرف : نینچ  نت  تفه  نیا  یفرعم  رد  هاـگنآ  تسا . هدـیرفاین  ار  اـهنآ  دـننام  نیمز  يور  رد  هک 
دنطابـسا و نیرتـهب  هک  نیـسح  نسح و  شطبـس  ود  تسا و  ایـصوا  نیرتـهب  هک  وا  ّیـصو  تسا  اـم  زا  و  تسا . ناربماـیپ  متاـخ  نـیرخآ و 

.« ّجع مئاق  دنک و  یم  زاورپ  ناگتشرف  هارمه  هب  هک  رفعج  ادهشلا و  دیس  شیومع 

يرفن شش  ياروش  رد  نانمؤمریما  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

نامحرلادـبع ریبز ، هحلط ، ناّفع ، نب  نامثع  ناـنمؤمریما ، زا  لّکـشتم  يرفن ، شـش  ياروش  هب  ار  تفـالخ  شگرم  ماـگنه  باـطخ  نبرمع 
اب دـنوش و  عمج  هفیلخ  نییعت  يارب  يا  هناخ  رد  رفن  شـش  نیا  يو  گرم  زا  سپ  داد  روتـسد  دومن و  لّوحم  صاـّقو  یبا  نبدعـس  فوع و 

رفن ود  رگا  دـننزب و  ار  وا  ندرگ  دـیزرو ، عانتما  رفن  کی  اهنت  درک و  تعیب  نانآ  زا  یکی  اب  رفن  راـهچ  رگا  هک  يروط  هب  دـننک ، تعیب  يو 
ناـنمؤمریما هسلج  نیا  رد  دـندومن . تعیب  ناـفع  نب  ناـمثع  اـب  هک  دومن  مهارف  يروـط  ار  هنیمز  دـننزب و  ار  رفن  ود  نآ  ندرگ  درک  عاـنتما 

رد ایآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف هکنیا  ات  درمـشرب  تّجح  مامتا  يارب  ار  شا  هداوناخ  تایـصوصخ  درک و  داریا  ینانخس 
!؟ يریغ ءادهـشلا  دّیـس  ُهُّمَع  ٌدَحَا  مُکیف  ْلَه  هللااب  مکتدشن  . ) هن دنتفگ : دـشاب ؟ ادهـشلا  دیـس  شیومع  هک  تسه  یـسک  نم  زجب  امـش  نایم 

[ . 39 (. ] ال اولاق :

هرصب رد  نانمؤمریما  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

رد دیدرگ ، زوریپ  ریبز  هحلط و  رگشل  رب  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هرصب  رد  هک  يزور  دنک : یم  لقن  هتابن  نب  غبصا  زا  [ 40  ] ینیلک موحرم 
یم ایآ  :» دومرف نینچ  مدرم  هب  باطخ  شنادناخ  دوخ و  یفرعم  رد  دوب  راوس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  صوصخم  رتش  هب  هک  یلاح 

هـشیمه وت  اریز  نک ، یفرعم  نانمؤم  ریما  يا  يرآ ، تفگ : يراـصنا  بویاوبا  منک ؟ یفرعم  امـش  يارب  ار  تماـیق  رد  قلخ  نیرتهب  دـیهاوخ 
بلطملادـبع نادـنزرف  زا  رفن  تفه  تماـیق  زور  رد  مدرم  نیرتـهب  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤم ریما  بیاـغ . اـم  يدوب و  رـضاح  دـهاش و 

: دومرف نک ، یفرعم  مانب  ار  اهنآ  نانمؤمریما ، يا  درک : ضرع  راّمع  اجنیا  رد  رفاک . رگم  ار  اهنآ  تلیـضف  دـنک  یمن  راکنا  هک  دوب  دـنهاوخ 
نیرتهب تسا و  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ناربمایپ  لضفا  دنناربمایپ و  اهنآ  نیرتهب  دنک ، یم  عمج  يداو  کی  رد  ار  مدرم  ادخ  هک  يزور 

هلآ هیلع و   ) تسا دمحم  ّیصو  ایـصوا  همه  نیرتهب  سپ  دوش ، ثوعبم  يرگید  ربمایپ  ات  تسا  ربمایپ  نآ  ّیـصو  ناشربمایپ  زا  سپ  تّما  ره 
یبا نبرفعج  بلطملادبع و  نب  ةزمح  ادهش  همه  لضفا  دنتسه و  ادهش  ایصوا ، زا  دعب  قلخ  لضفا  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هاگنآ  مالـسلا .)

دمحمهب وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـشن و  هداد  يو  زج  یـسک  هب  تما  نیا  زا  لاـب  ود  نیا  و  تسا . نـیگنر  لاـب  ود  ياراد  هـک  تـسا  بلاـط 
هاگنآ دنک . یم  باختنا  ام  نادناخ  زا  ار  وا  هک  تسا  يدهم  يرگید  نیسح و  نسح و  ربمایپ  طبـس  ود  رگید  دیـشخب و  تفارـش  تمارک و 
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َنُـسَحَو َنیِِحلاَّصلاَو  ِءاَدَـهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَـم  َکـَِئلْوُأَف  َلوُـسَّرلاَو  َهللا  ْعُِـطی  ْنَـمَو  : ) دـناوخ ار  هـیآ  نـیا 
تلیضف و رد  ار  هزمح  ترـضح  نایب ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  [ . 41 (. ] ًامِیلَع ِهللاِاب  یَفَکَو  ِهللا  ْنِم  ُلْضَْفلا  َِکلَذ  ًاـقِیفَر -  َکـَِئلْوُأ 

ْعُِطی ْنَم  َو   » هفیرـش هیآ  ندناوخ  اب  هداد و  رارق  ّجـع ) ) يدـهم ترـضح  نینـسح و  نانمؤم و  ریما  ربمایپ و  فیدر  رد  تمایق  زور  رد  تلزنم 
[ . 42 . ] تسا هدرک  یفرعم  هدومن ، دای  نانآ  زا  دیجم  نآرق  هک  ییادهش  قیداصم  زا  ار  وا  َهللا »...

هیواعم اب  نانمؤمریما  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

نادناخ فعـض  طاقن  نایب  دوخ و  نادناخ  یفرعم  رد  دوب ، هتـشون  ترـضح  نآ  هب  هیواعم  هک  يا  همان  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما 
درامش و یم  نادناخ  نیا  تازایتما  زا  ۀّنجلا ،» لْهَا  بابش  يَدّیـس  ، » نینـسح دننامه  ار  هزمح  ترـضح  دنک و  یم  هراشا  یتاکن  هب  هیواعم ،

ِّلُِکلَو ِراَْصنَألا ، َو  َنیِرِجاَهُملا  َنِم  َیلاَعَت  ِهللا  ِلیبَس  یف  اودِهُْـشتْسا  ًامْوَق  َّنَأ  ُثِّدَـحُأ  ِهللا  ِۀَـمِْعِنب  ْنکلَو  َکـَل ، ِربُْخم  َْریَغ  يََرت  ـالَأ  :» دـیامرف یم 
یَّنَأ َو  ِْهیَلَع ... ِِهتالَـص  َْدنِع  ًةَریبْکَت  َنیْعبَِـسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا ُلوُسَر  ُهَّصخ  َو  ِءاَدَهُّشلا ، ُدِّیَـس  َلیق : اَنُدیِهَـش  َدِهُْـشتْسا  اَذِإ  یَّتَح  ٌلْضَف ،

ُْریَخ اَّنِمَو  ِراَّنلا  ُۀَْیبِص  ْمُْکنِمَو  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَّنِمَو  ِفالْحَإلا ، ُدَسَأ  ْمُْکنِمَو  ِهللاُدَسَأ  اَّنِمَو  ُبَّذَکُْملا ، ُمُْکنِم  َو  ُِّیبَّنلا  اَّنِمَو  َکلذ  ُنوُکَی 
تمعن يرازگساپس  رکش و  ناونع  هب  هکلب  مهد  تربخ  مهاوخب  هکنیا  هن  ینیب ـ  یمن  رگم  [ .» 43 ...« ] ِبَطَْحلا َُۀلاَّمَح  ْمُْکنِمَو  ِنیَملاَْعلا ، ِءاَِسن 

، دنشاب یم  دنوادخ  لضف  لومـشم  نانآ  همه  دندیـشون و  تداهـش  تبرـش  ادخ  هار  رد  راصنا  نارجاهم و  زا  یتیعمج  میوگ ـ  یم  دنوادخ 
( ریبکت جنپ  ياجب   ) يو رب  زامن  ماگنه  هللا  لوسر  و  ادهشلادیس »  » دش هتفگ  وا  هب  دیشون  تداهش  تبرـش  هزمح )  ) ام دیهـش  هک  یماگنه  اّما 
زا لهجوبا )  ) وا هدننک  بیذکت  تسا و  ام  زا  دّـمحم )  ) ربمایپ هک  یلاح  رد  تسا  ربارب  مه  اب  نادـناخ  ود  نیا  هنوگچ  تفگ ... ریبکت  داتفه 

دّیس و ود  امش . زا  ربمایپ  اب  گنج  يارب  بازحا  هدنهد  ناماس  هدرکرس و  نایفسوبا  ینعی  فالحألادسا ؛ تسا و  ام  زا  هزمح )  ) هللادسا . امش
ناهج نانز  نیرتهب  امـش . زا  طیعم ) یبا  نب  ۀـبقع  ای  ناورم  نادـنزرف   ) شتآ ناکدوک  دـنیام و  زا  نیـسح ) نسح و   ) تشهب ناـناوج  ياـقا 

...« امش زا  بهلوبا ) رسمه   ) بطحلا ۀلامح  تسا و  ام  زا  همطاف ) )

يدوهی دنمشناد  اب  نانمؤمریما  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

، هدرک لقن  ( مالسلا امهیلع  ) یلع نب  نیسح  ترـضح  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  هک  یحورـشم  تیاور  رد 
زا هباحـص ؛ زا  یهورگ  هک  يا  هسلج  رد  هنیدم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  سپ  دوهی ، نادنمـشناد  زا  یکی  : تسا هدـمآ  نینچ 

ربمایپ رب  هتشذگ  يایبنا  یضعب  )و  مالسلا هیلع  ) میهاربا ترضح  لیضفت  رد  دومن و  تکرش  دنتشاد ، روضح  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما هلمج 
نآ هک  یلئاـسم  هلمج  زا  تفگ ؛ خـساپ  وا  لـیالد  کـیاکی  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤم ریما  درک و  رکذ  یلیـالد  هرظاـنم  تروص  هب  مالـسا ،

يارب ار  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  هک  دوب  میهاربا  نیا  ...«» نیبجلل هّلت  ُهَدـَلَو و  عجـضَا  دـق  میهاربا  اذـه  ّناف  :» هک دوب  نیا  دومن  حرطم  دنمـشناد 
نینچ امـش  ربمایپ  رد  یلو  دیدرگ ، وا  حبذ  هدامآ  تشاذگ و  كاخ  يور  هب  ار  شدـنبلد  تروص  تخادـنا و  نیمز  رب  دـنوادخ  رما  يارجا 

ءادفلا عاجضألا  دعب  میهاْربِا  ِیطُْعا  ْدََقل  َو  َکلذَک  َناک  ْدََقل  :» هدومرف يو  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  .« تسا هتشادن  دوجو  یتکرح 
نّیبی ملف  هدسج  هحور و  نیب  قّرف  دق  هنید و  رـصان  لوسرلادـسا و  هللادـسا و  ةزمح  هِّمَع  یلَع  فقو  ّهنا  ۀـعیجف  هنم  عجفأب  بیـصا  دـمحم  و 
عیمج یف  هرمأل  ِملَتْـسَی  هدـبعب و  ّلـجوّزع  هللا  یـضریل  هتیب  لـها  بولق  هبلق و  نم  هعـضوم  یلا  رظنی  مل  ًةربع و  هیلع  ِضفی  مل  ًۀـقرح و  هیلع 

نیا «.» کلذ تلعفل  يدـعب  ًۀنـس  نوکی  نأ  الول  ریّطلا  لصاوح  عابِّسلا و  نوطب  نم  رـشحی  یّتح  هتکرتل  ۀّیفـص  نزحت  نأ  الول  لاق : لاـعفلا و 
دنفـسوگ  ) ضوع هیدف و  هلـصافالب  یتحاران ، نیا  ناربج  يارب  دنوادخ  یلو  تسا ، حیحـص  یتفگ  میهاربا  ترـضح  هراب  رد  هک  ار  بلطم 

هلثم حور و  یب  دسج  رانک  رد  اریز  دیدرگ ؛ التبم  نآ  زا  رتالاب  یتبیصم  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم اما  داتـسرف . ورف  يو  رب  ار  یتشهب )
ربص و وا  رما  میلـست  دـنوادخ و  ياضر  بلج  يارب  یلو  تفرگ  رارق  لوسرلادـسا  هللادـسا و  هزمح  شنید ، روای  رـصان و  شیومع و  هدـش 
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ربمایپ و لد  رد  هک  هزمح  تیبوبحم  هاگیاج و  هب  هن  تخاس و  يراـج  یکـشا  هن  درک و  یتحاراـن  راـهظا  هن  تفرگ ، شیپ  رد  ار  ییاـبیکش 
يوریپ شور  نیا  زا  مدرم  نم  زا  سپ  هکنیا  هیفـص و  هودـنا  نزح و  دوبنرگا  دومرف : نینچ  دومن و  هّجوت  دوـبرادروخرب ، نآ  زا  شنادـناخ 

[ . 44 .« ] دوش روشحم  ناگدنرپ  ناگدنرد و  مکش  زا  ات  مدرک  یمن  نفد  ار  هزمح  رکیپ  دننک ،

یبتجم نسح  ماما  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

نـسح ماما  هک : دـنک  یم  لقن  ( مالـسلا مهیلع  ) داّجـس ماما  زا  وا  رقاب و  ماـما  شدـنمجرا  ردـپ  زا  قداـص  ماـما  زا  هللا ) همحر  ) یـسوط خـیش 
نَّمِم ناک  و  ۀـیواعم : یلع  ّجـتحا  اـمیف  یلع  نب  نسحلا  لاـق  دومرف ...«: نینچ  هیواـعم  اـب  هرظاـنم  هّجاـحم و  کـی  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم

باحصا نم  امهعم  ةریثک  یلتق  یف  امهنع  هللا  یضر  نیدیهش  التقف  رفعج  هّمع  نبا  ةزمح و  هّمع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسرلا  باجتـسا 
ءاشی فیک  ۀکئالملا  عم  امهب  ریطی  نیحانج  رفعجل  لعج  مهنیب و  نم  ءادهشلا  دیس  ةزمح  یلاعت  هللا  لعجف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر 

نم ًةالص  نیعبس  ةزمح  یلَع  یّلصو  هللا  لوسر  دنع  امهتبارق  امهتلزنم و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نم  امهناکمل  کلذ  مهنیب و  نم 
هک دوب  رفعج  شیومع  رسپ  هزمح و  شیومع  دندرک ، تباجا  ار  ادخ  لوسر  توعد  هک  یناسک  زا  و  «.» هعم اودهشتسا  نیذلا  ءادهـشلا  نیب 

یفرعم ادهشلادیس »  » ناونع هب  ار  هزمح  نانآ  همه  نایم  زا  دنوادخ  اما  دندیشون  تداهش  تبرش  ربمایپ  باحصا  زا  یهورگ  هارمه  هب  ود  ره 
تهج هب  دیهـش  ود  نیا  يارب  زاـیتما  ود  نیا  دـنک و  یم  زاورپ  ناگتـشرف  ناـیم  رد  هـنادازآ  هـک  دوـمرف  تیاـنع  لاـب  ود  رفعج  يارب  درک و 

اهنت دندوب ، هدیسر  تداهش  هب  هزمح  اب  هک  ادهش  همه  نایم  زا  ادخ  لوسر  زاب  دوب و  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  اهنآ  تبارق  و  يونعم »  » تیعقوم
[ . 45 .« ] دناوخ زامن  راب  داتفه  وا  رکیپ  رب 

یلع نب  نیسح  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

تفرگ رارق  نمشد  ربارب  رد  دش و  راوس  بسا  رب  شیوخ ، رکشل  فوفص  میظنت  زا  سپ  اروشاع ، حبص  رد  مالسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیـسح 
، تانایب نیا  نمض  رد  دومن و  تّجح  مامتا  نانآ  اب  درک و  داریا  یلّصفم  نانخس  دعس ، رمع  رگـشل  دارفا  هب  باطخ  اسر ، دنلب و  يادص  اب  و 

نبا ُتَسلَا  یتمرح !؟ كاهتنا  یلتق و  مکل  ّلحی  له  اورظنا  اهوبتاع و  مکـسفنا و  یلإ  اوعجرا  ّمث  انَا  نم  ینوبـسنأ  سانلا  اـهّیأ  :» تفگ نینچ 
یبَأ َّمع  ءادهـشلا  دیـس  ةزمح  سَیلَوأ  ّهبر ؟ دـنع  نم  ءاج  امب  هلوسرل  قّدـصملا  هللااب و  نینمؤملا  لّوا  هّمع و  نبا  هّیـصو و  نبا  مکّیبن و  تنب 

، متسه یسک  هچ  نم  دییوگب  مدرم ! [ .» 46 ...«. ] ۀّنجلا لها  بابش  ناذه  یخِالو  یل  هللا  لوسر  لوق  مکغلبی  َملَوأ  یّمع  راّیطلا  رفعج  سَیلَوأ 
ربمایپ رتخد  دنزرف  نم  ایآ  تسا ؟ زیاج  امش  يارب  متمرح  نتـسکش  نم و  لتق  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم  ار  نتـشیوخ  دییآ و  دوخ  هب  سپس 

دروآ و نامیا  ادخ  هب  همه  زا  شیپ  هک  متسین  یسک  دنزرف  نم  رگم  متـسین ؟ امـش  ربمایپ  يومع  رـسپ  ّیـصو و  دنزرف  نم  ایآ  متـسین ؟ امش 
نم يومع  راّیط  رفعج  ایآ  تسین ؟ نم  ردـپ  يومع  ادهـشلا  دیـس  هزمح  اـیآ  دومرف : هاـگنآ  ؟ درک قیدـصت  ار  ربماـیپ  تلاـسر  همه  زا  شیپ 

»...؟ دنتسه تشهب  ناناوج  نارورس  ود ، نیا  دومرف : هک  دیا  هدینشن  مردارب  نم و  قح  رد  ار  ربمایپ  نخس  امش  ایآ  تسین ؟

نیسحلا نب  یلع  جاجتحا  راتفگ و  رد  هزمح  ترضح 

هراشا

نب ساّبع  نب  هللادیبع  یلا  مالـسلا ) امهیلع  ) نیدباعلا دّیـس  نیـسحلا  نب  ّیلع  رظَن  :» دنک یم  لقن  هیفـص  یبا  نب  تباث  زا  هللا ) همحر  ) قودـص
هللادسا و بلطملادبع  نب  ةزمح  هّمع  هیف  َِلُتق  دُُحا  موی  ْنِم  هللا  لوسر  یلع  ّدَشَا  موی  ْنِم  ام  لاق : ّمث  ربعتساف  ( مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع 

فلأ نوثلث  هیلا  فلد  ذا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا مویل  موی  لاق و ال  ّمث  بلاط ، یبا  نبرفعج  هّمع  نبا  هیف  لتق  هتوم  موی  هدـعب  هلوسر و  دـسا 
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نب سابع  دنزرف  هللادیبع  مالسلا ) امهیلع  ) نیسحلا نب  یلع  يزور  ...«» همدب ّلج  ّزع و  هللا  یِلا  بّرقتی  ٌلک  ۀّمألا  هذه  نم  مّهنَا  نومعزی  لجر 
نآ رد  اریز  دماین ؛ شیپ  دحا  گنج  زا  رت  تخـس  يزور  ربمایپ  يارب  دومرف : هاگنآ  دز ، هقلح  راوگرزب  نآ  مشچ  رد  کشا  دـید و  ار  یلع 
نآ يارب  زور  نیرت  تخـس  دـحا  زا  سپ  دیـشون و  تداهـش  تبرـش  لوسرلادـسا  هللادـسا و  بلطملادـبع ، نب  ةزمح  شیومع  هک  دوب  زور 

؛ هدماین شیپ  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح زور  زا  رت  تخـس  و  دندرک . دیهـش  ار  بلاط  یبا  نبرفعج  شیومع  رـسپ  هک  دوب  هتوم  گنج  ترـضح 
دـندرک و یم  روصت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تّما  وزج  ار  دوخ  اهنآ  همه  هک  دـندوب  هدرک  هطاـحا  ار  راوگرزب  نآ  رفن  رازه  یـس  اریز 

[ . 47 ...« ] دنتسج یم  بّرفت  ادخ  هاگشیپ  هب  ربمایپ  نامه  دنزرف  نوخ  نتخیر  اب  اهنآ  همه 

تسا تشهب  نآ  شاداپ  هک  یبّصعت 

نب هزمح  ۀـّیمح  ریغ  ۀـّیمَح  ۀـّنجلا  لخدـی  مل  :» دومرف مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماـما  هک  دـنک  یم  لـقن  تباـث  نب  بیبـح  زا  هللا ) همحر  ) ینیلک
بحاص یبصعت  چیه  [ .» 48 («. ] هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا یلع  یقُلا  يّذلا  الـسلا  ثیدح  یف  یبّنلل  ًابـضغ  ملـسا  نیح  کلذ  بلطملادبع و 

ربمایپ تروص  رس و  هب  هکم  نیکرشم  هلیـسو  هب  يرتش  ناد  هچب  هک  هاگنآ  بلطملادبع ، نب  ةزمح  بصعت  زج  درکن ، تشهب  لخاد  ار  دوخ 
رظن زا  هدـنیآ ، شخب  رد  نایرج  نیا  حورـشم  .« تفریذـپ ار  مالـسا  نانمـشد ، ّرـش  عفد  ترـضح و  نآزا  عاـفد  يارب  هزمح  دـش و  هتخادـنا 

. تشذگ دهاوخ  ناگدنناوخ 

داجس ماما  هجاحم  رد  هزمح  ترضح 

، تسا هدش  تبث  یخیرات  عبانم  رد  هدیدرگ و  داریا  مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هلیـسو  هب  هک  یبالقنا  جّیهم و  یخیرات و  ياه  هبطخ  زا  یکی 
دجـسم رد  ماش و  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تیب  لها  تراـسا  ماـگنه  هب  اروشاـع و  هثداـح  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  يا  هبطخ 

نآ رد  يو ، نایرابرد  هیواعم و  نبدیزی  صخش  هلمج  زا  هعمج و  زامن  رد  ناگدننک  تکرش  هوبنا  هک  يا  هسلج  درک ؛ داریا  رهش  نیا  عماج 
یمزراوخ لتقم  زا  ار  نآ  مینک و  یم  هدنـسب  تسا  ام  دـهاش  لحم  هک  مهم ، هبطخ  نآ  زا  زارف  کی  لقن  هب  هلاـقم ، نیا  رد  . دنتـشاد تکرش 

دـمح و تفرگ و  رارق  ربنم  هشرع  رب  نیـسحلا  نب  یلع  هکنآ  زا  سپ  ساّـسح ، سلجم  نیا  رد  دـسیون : یم  يو  : میروآ یم  يافوتم 568 ) )
ۀـحاصفلا و ۀحامـسلا و  ملحلا و  ملعلا و  اـنیطعا  عبـسب ، انلـضف  ًاّتـس و  اـنیطُْعا  ساـنلا  اـهّیأ  :» دومرف نینچ  دروآ ، ياـجب  ار  راـگدرورپ  ياـنث 

هللادسا اّنم  راّیطلا و  اّنم  قیدصلا و  اّنم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ًادمحم راتخملا  ّیبّنلا  اّنم  نأب  انلّضف  نینمؤملا و  بولق  یف  ۀّبحملا  ۀعاجـشلا و 
[ . 50 ...« ] ۀّنجلا لهأ  بابش  ادّیس  ۀّمألا و  هذه  اطبس  اّنم  و  [ 49  ] لوتبلا ۀمطاف  نیملاعلا  ءاسن  ةدّیس  اّنم  لوسرلادسا و  و 

قداص ماما  مالک  رد  هزمح  ترضح 

هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نوچ  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هزمح  نب  نیـسح  زا  یـشایع 
ام یلَع  ناعتـسملا  تنأ  یکتـشملا و  کیلا  دمحلا و  کل  ّمهّللأ  :» تفگ نینچ  تفرگ ، رارق  هزمح  ترـضح  هدش  هلثم  دسج  رانک  رد  هلآو )

ْنِإَو : ) دـش لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دوب  اـجنیا  رد  درک ! مهاوخ  هلثم  ربارب  دـنچ  ناکرـشم  زا  موش  زوریپ  مه  نم  رگا  دومرف : سپـس  «. يرأ
هیآ نیا  لوزن  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دومرف  قداص  ماما  [ . 51 (. ] َنیِِرباَّصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئلَو  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  اَم  ِْلثِِمب  اُوِبقاَعَف  ُْمْتبَقاَـع 

[ . 52 .« ] درک مهاوخ  ربص  مه  نم  « ؛» ُربْصَا ُِربْصَا ، : » دومرف

هیفنح دمحم  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

نکت مل  لاصخ ، ّتس  انیف  :» تفگ یم  نینچ  هک  مدینـش  هنع ) هللا  یـضر  ) هیفنح نبدمحم  زا  هک  دنک  یم  لقن  نیّرز  زا  هللا ) همحر  ) قودـص
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نسحلا و ءادهـشلا و  دّیـس  ةزمح  نیّیـصولا و  دّیـس  ّیلع  نیلـسرملا و  دّیـس  دّمحم  اّنِم  اندعب ، دـحأ  یف  نوکت  انلبق و ال  ناک  نّمم  دـحأ  یف 
یّلصی يّذلا  ۀّمألا  هذه  ّيدهم  ءاشی و  ثیح  ۀّنجلا  یف  امِِهب  ُریِطَی  نیحانجلاب  نّیزملا  بلاط  یبأ  نبرفعج  ۀّنجلا و  لهأ  بابش  ادّیس  نیـسحلا 

[ . 53 «. ] میرم نب  یسیع  هَْفلَخ 

دیفم خیش  جاجتحا  رد  هزمح  ترضح 

، دندش یم  رـضاح  نم  سرد  ياپ  رد  یمالک ، بلاطم  يریگ  ارف  مّلعت و  يارب  هعیـش  ناناوج  زا  یهورگ  دیوگ : یم  هللا ) همحر  ) دیفم خـیش 
رد وا  تشاد . روضح  زین  بهذم  يدیز  دنمشناد  یناربط ، هک  مدوب  يا  هسلج  رد  هتشذگ  زور  داتسا ! ترـضح  تفگ : اهنآ  زا  یکی  يزور 
هب نایعیش  امش  هک : دوب  نیا  يو  تالاکشا  هلمج  زا  متشادن ؛ يا  هدننک  عناق  خساپ  نم  هک  درک  ضارتعا  لاکـشا و  هعیـش  ام  رب  بلطم  دنچ 
مه نانآ  اب  ددـعتم  دراوم  رد  هک  یلاح  رد  دـینک ، یم  ضارتعا  داقتنا و  دـنراد  بهذـم  یلبنح  ياه  یّنـس  هک  یلاـمعا  دـیاقع و  زا  یـضعب 

خیـش .... روبق و نآ  دزن  رد  ندرک  تدابع  ایلوا ، روبق  ترایز  درمـشرب : هنوگنیا  ار  دروم  دنچ  و  دینک . یم  لمع  نانآ  دـننام  هدوب و  هدـیقع 
ناـیمرد وا  اـب  مهد  یم  حیـضوت  نم  هک  هنوگناـمه  ار  وا  ياـه  شـسرپ  خـساپ  ورب و  یناربط  دزن  متفگ : درگاـش  نآ  هب  دـیامرف : یم  دـیفم 

یناربط هب  : تفگ دیـسر و  ایلوا  روبق  ترایز  هراب  رد  شـسرپ  هب  ات  داد  حورـشم  خساپ  یناربط  ياه  شـسرپ  کیاکی  هب  دیفم  خیـش  . راذـگب
دننک و ترایز  ار  هزمح  ترضح  ربق  هک  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب  مه  شیوخ ، تایح  لاح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  وگب 

ربـق تراـیز  هب  رّرکم  زین  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف  شرتـخد  نینچمه  تخادرپ و  یم  ادهـش  ریاـس  شیومع و  ربـق  تراـیز  هب  دوخ  مه 
دنتفر یم  وا  ربق  ترایز  هب  مه  ناناملسم  ترـضح  نآ  شور  قبط  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  دنتفر . یم  هزمح  شیومع 

لقع و زا  رود  نایاوشیپ ، همئا و  دـهاشم  ترایز  هراب  رد  هعیـش  لمع  رگا  نیاربانب  . دـنتخادرپ یم  تداـبع  تراـیز و  هب  ربق  نیا  راـنک  رد  و 
ییاوران راکب  ار  نانآ  هداد و  رارق  ناناملـسم  ياپ  شیپ  ار  لقع  فـالخ  هار  هک  تسا  ادـخ  لوسر  مالـسا و  نیا ، سپ  دـشاب  یلبنح ! یلمع 

ناموصعم و راتفگ  زا  دوب ، نیا  [ . 54 . ] تسا نید  رد  تریصب  مدع  نامیا و  فعض  زا  یشان  يراتفگ  نینچ  هک  تسا  ملسم  تسا . هتـشاداو 
. میدروآ تسد  هب  ام  هک  هزمح  ترضح  تیصخش  تمظع و  هرابرد  نید  ناگرزب 

ادخ لوسر  ثیدح  رد  هزمح  ترضح 

هراشا

هدیسر ام  تسد  هب  هدش و  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هک  میزادرپ  یم  هزمح  ترـضح  لیاضف  زا  یـشخب  نایب  هب  کنیا 
. دش میهاوخ  انشآ  فلتخم  ياه  تبسانم  هب  هدنیآ و  تاحفص  رد  رگید ، یشخب  اب  و  تسا ،

تسا ایصوا  ایبنا و  زج  ادهش ، همه  دیس  هزمح ،

لوسر یـضیرم  مایا  رد  :» دـنک یم  لقن  ناملـس ، ترـضح  هب  دانـسا  اـب  یلّـصفم ، ثیدـح  نمـض  رد  هللا ) همحر  ) قودـص نیثّدـحملا  خـیش 
دراو ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  هک  مدوب  ترضح  نآ  رتسب  رانک  رد  دیدرگ ، یهتنم  راوگرزب  نآ  لاحترا  هب  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ

زا شرتخد ، شمارآ  یّلـست و  يارب  ادخ  لوسر  دیدرگ . يراج  شتروص  هب  کشا  دید ، شراوگرزب  ردپ  رد  ار  دیدش  فعـض  یتقو  دـش ،
ات درمش  رب  تسا ، هتشاد  ینازرا  نادناخ  نیا  رب  هک  ار ، ادخ  ياه  تمعن  زا  یـشخب  تفگ و  نخـس  تیب  لها  رب  دنوادخ  تاکرب  تایانع و 
زا کـیچیه  رب  هک  تسا  هدرک  اـطع  اـم  رب  ار  یگژیو  تفـص و  شـش  دـنوادخ  هک  میتـسه  یتـیب  لـها  اـم  مرتـخد ! هـک ...: دیـسر  اجنیدـب 
نآ تسا و  ایصوا  دیس  ام  ّیصو  تسا و  وت  ردپ  نآ  تسا و  نیلـسرم  ایبنا و  دّیـس  ام  ربمایپ  اریز  تسا ؛ هدومنن  اطع  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و 

بلطملادبع نب  هزمح  www.Ghaemiyeh.comتیصخش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


هداتـسرف يا  تفگ : مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف . تسا وت  ردپ  يومع  بلطملادبع  نب  ةزمح  نآ  تسا و  ادهـشلادیس  ام  دیهـش  تسا و  وت  رـسمه 
ایبنا زجب  نیرخآ ، نیلّوا و  يادهش  دیس  وا  هکلب  هن ، دومرف : ربمایپ  ؟ دنا هدیسر  تداهش  هب  يو  اب  هک  تسا  ینادیهـش  دیـس  طقف  وا  ایآ  ادخ ،

امهیلع ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  مه  هزمح و  ترـضح  مه  هک  دوش  یم  مولعم  ثیدـح ، نیا  نومـضم  هب  هجوت  اـب  [ . 26 .« ] تسا ایـصوا  و 
نیا اب  ددرگ ؛ یم  قالطا  راوگرزب  ود  نآ  هب  هشیمه  يارب  بقل  نیا  و  دـنرادروخرب . ندوب  ادهـشلا » دیـس   » راختفا زا  هشیمه ، يارب  مالـسلا )

. ادهش ریاس  هب  تبسن  تسا  دیس  هزمح  ترضح  یلو  تسا  رورس  دیس و  مه  هزمح  ترضح  هب  تبسن  یتح  یلع  نب  نیسح  هک  توافت 

تسا تشهب  لها  نارورس  زا  هزمح  ترضح 

لها نارورس  بلطملادبع ، نادنزرف  ام  دومرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک : دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  نینچمه  قودص  خیش 
[ . 27 (. ] مالسلا مهیلع  ) يدهم نیسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، نیحانجلاوذ ، رفعج  ادهشلا ، دیس  هزمح  هللا ، لوسر  میتشهب .

ادخ لوسر  يومع  نیرت  بوبحم  هزمح ، ترضح 

نب یّلع  ََّیِلا  یناوِخا  ّبَحَا  :» دومرف هک  دنک  یم  لقن  ادخ  لوسر  شّدج  زا  راوگرزب  نآو  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هللا ) همحر  ) قودـص
.« تسا هزمح  میاهومع  ِنیرت  بوبحم  بلاط و  یبا  نب  یلع  مناردارب  نیرت  بوبحم  [ .» 28 «. ] ةَزْمَح َّیِلا  یمامْعأ  ّبَحأ  بلاط و  یبأ 

ادخ لوسر  دزن  رد  اه  مان  نیرت  بوبحم  هزمح 

یل َدـِلُو  هللا  لوُسَر  ای  لاقف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ّیبّنلا َیِلا  ٌلجَر  َءاج  :» هک تسا  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هللا ) همحر  ) ینیلک
: درک ضرع  دمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رـضحم  یـصخش  [ .» 29 «. ] ةزْمَح ّیِلا ؛ ءامسألا  ِّبَحأب  ِهِّمَـس  لاق : هیّمَُـسا ؟ اذامف  ٌمالغ 
اه مان  نیرت  بوبحم  هک  راذگب  مان  هزمح »  » ار وا  دومرف : مهن ؟ يو  رب  یمان  هچ  تسا ، هدش  ّدلوتم  میارب  يروکذ  دنزرف  ادـخ ، هداتـسرف  يا 

.« تسا نم  دزن  رد 

تمایق رد  بکار  راهچ  زا  یکی  هزمح 

ُنَحن َو  انریَغ  ٌبکار  ۀمایقلا  یف  ام  و  :» دنک یم  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  نمض  رد  هللا ) همحر  ) قودص موحرم 
هللادـسا و بلطملادـبع  نب  ةزمح  یّمَع  و  قاربلا ... یلَعَف  انَأ  اّما  لاقف : هللا ؟ لوسر  ای  مُه  ْنَم  لاقَف : بلطملادـبع ، نب  ساّبَعلا  هَیِلا  ماقَف  ٌۀـعبرأ 

راهچ ام  زجب  دنتـسه  هدایپ  همه  تمایق  رد  [ .» 30 «. ] ۀّنجلا قون  نم  ۀقان  یلَع  ّیلع ، یخأ  و  ءابضغلا ... یتقان  یلَع  ءادهـشلا  دیـس  هلوسر  دسا 
میومع و  دوب ... مهاوخ  قارب  رب  راوس  نم  اـما  دومرف : دـنمادک ؟ نت  راـهچ  نآ  ادـخ ، لوـسر  يا  درک : ضرع  بلطملادـبع  نب  ساـبع  نت .

.« یتشهب نارتش  زا  يرتش  رب  یلع  مردارب  و  دش . دهاوخ  راوس  نم  يابضغ  رتش  رب  ادهش  دیس  لوسر و  دسا  هللادسا و  بلطملادبع  نب  ةزمح 

محر هلص  هدنروآ  اجب  اه و  یکین  هدنهد  ماجنا  هزمح  ترضح 

نینچ يو  هـب  باـطخ  تسـشن ، هزمح  شیوـمع  هدـش  هـلثُم  دـسج  راـنک  رد  نوـچ  ادـخ  لوـسر  هـک : دـنک  یم  لـقن  ینالقـسع  رجح  نـبا 
محر و هلـص  رد  هک  ار ، وت  دنک  تمحر  يادـخ  ومع ! يا  [ .» 31 «. ] تاریْخِلل ًالوُعَف  ِمِحَّرِلل  ًالوُصَو  َتنُک  ْدََـقل  ّمع ، يأ  هللا  َکـمِحَر  :» دومرف
و مِحَر » لوُصَو   » ناونع هب  هزمح  ترـضح  یفرعم  ادـخ و  لوسر  نابز  زا  فیـصوت  نیا  و  .« يدوب اشوک  لاّعف و  کین  ياهراک  نداد  ماجنا 

. دراد ترضح  نآ  هب  صاصتخا  هک  تسا  يزایتما  تاریخ » لوعَف  »
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تمایق زور  رد  عیفش  هزمح  ترضح 

یم هزمح  ترضح  هرابرد  ترضح ، نآ  هدومن ، لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  ( مالسلا هیلع  ) نانمؤم ریما  هک  یلّـصفم  ثیدح  رد 
.« درک دهاوخ  رود  شنارادتسود  زا  ار  منهج  هزمح  میومع  تمایق  رد  انامه  [ .» 32 «. ] هیِّبُِحم نِم  مّنهج  یّحَُنی  یّمع  ةزمح  ّنا  اما  :» دیامرف

... هللادسا و هزمح  تسا : هدش  هتشون  شرع  هیاپ  رد 

دادعت هراب  رد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  یثیدـح  رد  تاجردـلارئاصب  رد 
یم هراشا  شنادناخ  دوخ و  تایـصوصخ  هب  هاگنآ  هتفگ و  نخـس  هدوب ، یـصو  ياراد  يربمایپ  ره  هکنیا  نانآ و  زا  مزعلاولوا  دادعت  ایبنا و 

[ . 33 «. ] ءادهشلا دّیس  هلوسر و  دسا  هللادسا و  ةزمح  ٌبوتکم : شرعلا  ۀمئاق  یلَعَو  :» دیامرف یم  نآ  نمض  رد  دنک و 

ادخ لوسر  ياعد  رد  هزمح  ترضح 

نانآ هزرابم  دندش و  هجاوم  ّدَودـبع  نبورمع  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما نوچ  قدـنخ  گنجرد  هک  [ 34  ] دنک یم  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا 
َتْذَخَا َّکنِا  ّمهّللأ  :» دـناوخ رّرکم  ار  اعد  نیا  تفرگ و  الاب  ار  شناتـسد  درک و  نامـسآ  هب  ور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـیدرگ ، زاغآ 

میومع رسپ  ایادخ ! [ .» 35 («. ] َنِیثِراَْولا ُْریَخ  َْتنَأَو  ًادْرَف  ِینْرَذـَت  ِّبَر َال   )... ًاّیلع َمویلا  َّیَلَع  ظَـفْحاَف  دُُـحا  َمْوَی  ةزمح  َو  ردـَب  َموی  ةدـیبُع  یّنِم 
َْتنا َو  راذگن ، اهنت  ارم  ایادخ ! رادهگن ! میارب  ار  یلع  زورما  سپ  یتفرگ  نم  زا  دحا  گنج  رد  ار  هزمح  میومع  ردب و  گنج  رد  ار  هدـیبع 

.« نیثراْولاْریَخ

تسا ادهش  لضفا  هزمح  ترضح 

نینچ مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف ترـضح  هب  باـطخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  دـنک  یم  لـقن  يراـصنا  بّویا  وبا  زا  دـیفم  خـیش 
ام دیهش  [ .» 36 «. ] َکِّمَع ُنبا  َوُه  َو  ۀـکئالملا  َعَم  امِِهب  ُریطی  نیَحانِج  َُهل  هللا  لَـعَج  ْنَم  اـّنِم  َو  کّـمع  وه  ءادهـشلا و  لـضفأ  اندیهـش  :» دومرف

زاورپ ناگتـشرف  نایم  رد  هک  هدومرف  تیانع  لاب  ود  يو  رب  دنوادخ  هک  یـسک  تسا ؛ ام  نادـناخ  زا  وت و  يومع  نآ  تسا و  ادهـش  لضفأ 
.« تسا وت  يومع  رسپ  نآ  دنک و  یم 

یقرواپ

وا شیرق  موق  دوب  عبنی  حیصن و  هدیدنسپ  لاعفا  هدیمح و  فاصوا  هب  فصتم  عیفر  میظع و  يدرم  دمحلا ، هبیـش  هب  بّقلم  بلطملا  دبع  [ 1]
زا لـبق  مالـسا و  رد  تمـس  نیرتگزب  هک  ود  ره  ار  هبعک  يراد  هدرپ  هبعک و  ۀـناخ  يراددـیلک  وا  دـندومن  تاـهابم  شدوجو  اـب  لوبق و  ار 

ینابرق رد  وا  رذن  هّکم و  هب  مجاهت  ماگنه  هب  ههربا  رکـشل  هدنامرف  هب  بلطملادبع  حیرـص  خساپ  هتـشاد ، هدوب  دـنروآ  یم  رامـش  هب  مالـسا 
رد تاـیونعم  ملاـع  اـب  يو  طاـبترا  حور و  تمظع  رگناـیب  مزمز و ... هاـچ  فـشک  میهاربا و  ترـضح  دـننامه  شنادـنزرف  زا  یکی  ندرک 

. تسا فراعتم  زا  جراخ  هداعلا و  قوف  یحطس 
هتوم گنج  رد  تفریذـپ و  شیوخ  یگدـناوخ  رـسپ  هب  ار  وا  هک  تسا  ربمایپ  باحـصا  نیرت  یمیمـص  نیرتکیدزن و  زا  هثراح  نبدـیز  [ 2]

. دیسر تداهش  هب  گنج  نیب  رد  وا  دومن و  لوحم  وا  هب  ار  رکشل  یهدنامرف 
.8 رشح : [ 3]

ۀمه هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  دـنک  یم  یفرعم  راگتـساوح  ناونع  هب  ار  هزمح  طقف  يربط  ریثا و  نبا  لماک  دعـس و  نبا  تاقبط  فالخ  رب  [ 4]
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زین وا  ددرگ  یم  مولعم  تسا . هدش  سکعنم  عبانم  رد  زین  هبطخ  نتم  هدیدرگ و  داریا  بلاطوبا  ۀلیسو  هب  دقع  ۀبطخ  هک  دنا  هتـشون  ناخروم 
. تسا هدوب  لیخد  ربمایپ  جاودزا  رما  رد  هزمح  هارمه  هب 

یقیقح نانمؤم  نانآ  دندومن ، يرای  دنداد و  هانپ  هک  اهنآ  دندرک و  داهج  ادخ  هار  رد  دـندومن و  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  و  [ » 5]
.74 لافنا : تسا ». يا  هتسیاش  يزور  و  ادخ » تمحر  » شزرمآ اهنآ  يارب  دنا ،

اهنآ دنتـسین ، ناسکی  دندرک ، داهج  دندومن و  قافنا  حتف  زا  دعب  هک  یناسک  اب  دـندیگنج  دـندرک و  قافنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  یناسک  [ » 6]
.10 دیدح : دندرک ». داهج  دندومن و  قافنا  حتف  زا  دعب  هک  دنتسه  یناسک  زا  رت  ماقم  دنلب 

.19 ّجح : [ 7]
. جح ةروس  ریسفت  ج4 ، [ 8]

. ] دوش هعجارم  جح  هروس  ریسفت  نازیملا ، روثنملا و  ردلا  ریسفت  هب  [ 9]
. دوش هعجارم  جح  هروس  ریسفت  نازیملا ، روثنملا و  ردلا  ریسفت  هب  [ 10]
. دوش هعجارم  جح  هروس  ریسفت  نازیملا ، روثنملا و  ردلا  ریسفت  هب  [ 11]
. دوش هعجارم  جح  هروس  ریسفت  نازیملا ، روثنملا و  ردلا  ریسفت  هب  [ 12]

هب ردب  گنج  رد  هک  دوب  مالسا  ناعفادم  زا  برع و  ناعاجـش  زا  وا  تسا . ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  بلطملادبع ، نب  ثرح  نب  هدیبع  [ 13]
. دیسر تداهش 

ص271. یفوک ، تارف  ریسفت  [ 14]
.23 بازحا : [ 15]

ص188. ج2 ، یمق ، ریسفت  [ 16]
ص80. هقرحم ، قئاوص  [ 17]

.28 ص : [ 18]
. نارهت لاس 1410 ه .ـ پاچ  ص359 ، یفوک ، تارف  ریسفت  [ 19]

.119 هبوت : [ 20]
. ادیص پاچ  ص81 ، ج3 ، نایبلا ، عمجم  [ 21]

.69 ءاسن : [ 22]
ص31. ج24 ، راونالاراحب ، لقن  هب  دئاوفلا ، زنک  [ 23]

5 و 6. توبکنع : [ 24]
. یفوک تارف  ریسفت  [ 25]

ام نیرخآلا ، نیلّوألا و  ءادهش  دیس  لب  لاق  هعم ؟ اوِلُتق  نیذلا  ءادهشلا  دّیـس  وه  ملـس ــ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا ــ  لوسر  ای  تلاق  [ » 26]
هظحالم هیمالـسالا  بتکلاراد  پاچ  ، 263-264 صص ج1 ، نیدـلا ، لامکا  رد  ار  ثیدـح  نیا  نتم  حورـشم و  ءایـصوألا .» ءایبنألا و  ـالخ 

. دینک
. مود داتفه و  سلجم  قودص ، یلاما  ءادهشلادیس .»... هزمح  هّللا و  لوسر  هنجلا ، لها  هداس  بلطملادبع  ونب  نحن  [ » 27]

هدقع 281. نبا  هدمع  مّود ، داتشه و  سلجم  قودص ، یلاما  [ 28]
. ینکلا امسألا و  باب  هقیقعلا  باتک  یفاک  [ 29]

. هعبرألا باب  لاصخ  [ 30]
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ص354. ج1 ، هباصا ، [ 31]
پاچ 1314. ص176 ، يرکسع ، نسح  ماما  ریسفت  [ 32]

ص7. ج27 ، راونالاراحب ، ص34 ؛ تاجردلا ، رئاصب  [ 33]
ص61. ج19 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 34]

.49 ءایبنا : [ 35]
ص273. ج22 ، راونألاراحب ، زا  لقن  هب  خیش ، یلاما  [ 36]

. دشاب یم  هعیش  یثیدح  عبانم  زا  دانسالا ، برق  شباتک ، و  تسا . يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  يو  [ 37]
ص39. رفناشوک ، پاچ  دانسإلا ، برق  [ 38]

. تسا هدمآ   210-188 صص ج1 ، یسربط ، جاجتحا  رد  ینارنخس  نیا  حورشم  [ 39]
ص450. ج1 ، یفاک ، [ 40]

.69-70 ءاسن : [ 41]
قلخلا ریخب  مکربُخا  الَا  سانلا  اهّیَا  لاق  مث )  ) هّللا لوسر  َهَْلَغب  بکر  هرصبلا و  حتتفا  موی  نینمؤملا  ریما  تیأر  لاق  هتابن  نب  غبـصألا  نع  [ 42]

موی قلخلا  ریخ  ّنا  لاـقف  بیغن  دهـشت و  تنک  کـّناف  انثّدـح  نینمؤملا ، ریما  اـی  لاـقف  يراـصنألا  بوـّیا  وـبا  هیلا  ماـقف  هّللا ؟ مهعمجی  موـی 
لاقف هیلع ــ  هّللا  همحر  رسای ــ  نب  راّمع  ماقف  دحاج ، ّالا  هب  دحجی  رفاک و ال  ِّالا  مُهَلـضَف  رکنی  بلطملادبع ال  ِْدلُو  ْنِم  هعبـس  هّللا ، مهعمجی 

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم ــ  لسّرلا  لضفَا  ّناو  لسرلا  هّللا  مهعمجی  موی  قلخلا  ریخ  ّنا  لاقف : مهفرعنل ، انل  مهْمِـس  نینمؤملاریما ، ای 
ــ  ملسو هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ـّی مـحـمـد ــ  صو ءا  ـیـ ـصوألا لضفأ  ّنِا  َو  الَا  ّیبن  هکردی  یّتح  اهّیبن  ّیـصو  اهّیبن  دعب  دحأ  ّلک  لضفا  ّنا  و   ــ

نابیـضخ ناحانج  َهل  بلاط  یبا  نب  رفعج  بلطملادبع و  نب  هزمح  ءادهـشلا  لضفَا  ّنا  الَا و  ءادهـشلا ، ءایـصوألا  دعب  قلخلا  لضفأ  ّنِا  الَا و 
يدهملا نیسحلا و  نسحلا و  ناطبسلا  هفّرش و  ًادمحم و  هب  هّللا  مّرک  ءیـش ، هریغ  ناحانج  هّمألا  هذه  نم  ٌدَحَا  لَْحُنی  مل  هّنجلا  یف  امهب  ریطی 

َو َنیِقیِّدِّصلا  َو  ِِیبَّنلا  َنیّ ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَأ  َنیذَّلا  َعَم  َِکَئلْوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  هّللا  ْعُِطی  ْنَم  َو   ) هیآلا هذه  الت  ّمث  تیبلا  لْهَا  اّنم  ءاش  نم  هّللا  هلعجی 
(. ًامِیلَع ِهّللِاب  یَفَک  َو  ِهّللا  ْنِم  ُلْضَْفلا  َِکلَذ  ًاقِیفَر ــ  َِکَئلْوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءاَدَهُّشلا 

ۀمان 28. هغالبلا ، جهن  [ 43]
51 و 273-298. ، 49 ، 17 صص ج10  راحب ، 335-318 ؛ صص ج1 ، یسربط ، جاجتحا  رد  هرظانم  نیا  حورشم  [ 44]

ص283. ج22 ، راونألاراحب ، لقن  هب  یسوط  سلاجم  [ 45]
ص234؛ دیفم ، داشرا  ص287 ؛ ریثا ج3 ، نبا  لماک  ص328 ؛ ج7 ، يربط ، خیرات  رد  نآ ، نتم  رد  فالتخا  رصتخم  اب  ینارنخـس  نیا  [ 46]

. تسا هدمآ  دعس  نبا  تاقبط  ص253 و  ج1 ، یمزراوخ ، لتقم 
ص298. ص274 و ج44 ، ج22 ، راونألاراحب ، ص277 ؛ قودص ، یلاما  [ 47]

ص308. ج2 ، یفاک ، [ 48]
لتقی يذـّلا  يدـهملا   » تسا و هدـمآ  همطاـف » ترـضح  » ياـج هب  تسا ، هدرک  لـقن  يو  زا  مه  موـمهملا  سفن  هک  ییاـهب ، لـماک  رد  [ 49]

«. لاجّدلا
ص69. ج2 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 50]

.125 لحن : [ 51]
ص274. ج2 ، یشایع ، ریسفت  [ 52]

. هتّسلا باوبا  لاصخ ، [ 53]
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ص442. ج10 ، راونألاراحب ، ص84 و  ج1 ، هراتخملا ، لوصفلا  [ 54]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
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 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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