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تنس لها  هاگدید  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  بقانم 

باتک تاصخشم 

اب مامتها و  هب  1292 ؛  - 1370 رهاط ، دمحم  یمشاه ، فیلات  تنس /  لها  هاگدید  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  بقانم  روآدیدپ : مان  ناونع و 
يدبیم ینیسح  رصان  همدقم 

. 1378 تاراشتنا ، یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن : تاصخشم 
سکع هنومن ، لودج ، 464 ص . جنپ ، ] لهچ و  : ] يرهاظ تاصخشم 

-218-444-964 لاـــیر ؛ 015000-218-444-964 لاـــیر ؛ 015000-218-444-964 لاـــیر ؛ 015000-218-444-964 کـــباش :
8-486-444-964 لایر ؛ 015000

یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
M. T. Hashemi Shafee. The hogiography of Holy prophet's family یـسیلگناهب : دـلج  تشپ  تشاددای :

. frome the view -point of the sunni sect
لایر  25000 1381 ؛ مود : پاچ  تشاددای :

همانباتک تشاددای :
بقانم حیادم و  موصعم --  هدراهچ  عوضوم :

تنس لها  ثیداحا  موصعم --  هدراهچ  عوضوم :
تنس لها  ثیداحا  توبن --  نادناخ  عوضوم :

ححصم سیون و  همدقم  رصان ، يدبیم ، هدوزفا : هسانش 
یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا : هسانش 

ه24م8  / BP36 هرگنک : يدنب  هدر 
95  / 297 ییوید : يدنب  هدر 

م21864-78 یلم : یسانشباتک  هرامش 

مالسلا هیلع  اضرلا  یلع  ماما  ترضح  بقانم  لئاضف و 

ترابع : نیعب  ةوبنلا  دهاوش  باتک  رد  یماج  نمحرلادبع  انالوم  لوق 
مهنع : هللا  یضر  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع 

: دومرف هک  دنرآ  هنع  هللا  یـضر  مظاک  زا  و  هنع ، هللا  یـضر  مظاک  يو  ردپ  تینک  نویجتـسا  نسحلاوبا  يو  تینک  تسا و  متـشه  ماما  يو 
[. 1 . ] تساضر وا  بقل  ار و  دوخ  تینک  مداد  اطع  ار  يو 

هامـس هناحبـس  هللا  لب  لاقف : هدـهع ، هیالول  هیـضر  اضرلا و  نومأملا  هامـس  هابا  نا  امهنع . هللایـضر  اضرلا  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یب  لیق ال 
هنال کلذب ، نیضاملا  هءابآ  نیب  نم  صخ  هضرا و  یف  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اضر  هئآمس و  یف  لجوزع  هللا  اضر  ناک  هنال  اضرلا 

هبطاخ اذا  و  اضرلا ، يدلو  یلا  وعدا  لوقی : مظاکلا  یسوم  هوبا  ناک  و  نوقفاوملا ، هب  یضر  امک  نوفلاخلا  هب  یضر 
هحفص 203 ] ]

[. 2 . ] نسحلاابا ای  لاق 
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هنع هللا  یـضر  قداصلا  هدـج  ةافو  دـعب  ۀـئام  نیـسمخ و  ثلث و  ۀنـس  رخآلا  عیبر  مهدزای  هبنـشجنپ  زور  تسا  هدوب  هنیدـم  رد  يو  تدـالو 
نوراه ۀـبق  رد  يو  ربق  و  ناقون ، ياتـسور  زا  دابانـس  ۀـیرق  رد  تسا  هدوب  سوط  تیالو  رد  يو  ةافو  و  [ 3  ] کلذ ریغ  لیق  نینـس و  سمخب 

نامث و ۀنـس  ۀعمجلا  موی  هنم  نیقب  عستلا  ناضمر  رهـش  یف  کلذ  و  تسا ، یئاطلا  بطق  نب  دـیمح  يارـس  رد  هک  یئ  ۀـبق  رد  تسا  دیـشرلا 
[. 4 . ] نیتأم

كزینک يو  هک : دـنیوگ  [ 5  ] متکت یلع  اهمـسا  رقتـسا  و  نینبلاما ، و  هنامـس . همجن و  يورا و  اهنم  ءآمـسلا ، اـهلو  هدوب ، دـلو  ما  يو  رداـم 
دوخ رـسپ  هب  ار  همجن  دومرف  هک  دید  باوخ  رد  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ار  یفطـصم  هدـیمح  یبش  دوب ، هنع  هللا  یـضر  مظاک  ردام  هدـیمح 
تفگ هک  دننک  تیاور  هنع  هللا  یضر  اضر  ما  زا  دشاب ، نیمز  لها  نیرتهب  هک  دیآ  دوجوب  يدنزرف  يو  زا  هک  دشاب  دوز  هک  شخب  یـسوم 

رب تبیه  لوه و  دینشیم و  لیلهت  حیبست و  زاوآ  دوخ  مکش  زا  باوخ  رد  و  متفاین ، رد  لمح  لقث  دوخ  زا  زگره  مدش  هلماح  اضر  هب  نوچ 
رادیب نوچ  درکیم . هبلغ  نم 

هحفص 204 ] ]
یـسک هکنانچ  دـینابنجیم  كرابم  بل  درک و  نامـسآ  هب  يور  داهن و  نیمز  هب  اهتـسد  تدالو  نامز  رد  و  دـمآیمن . زاوآ  چـیه  مدـشیم 
مظاک يزور  هک  معا » یلاـعت  هللا  و   » تسا هدرک  تیاور  نینچ  هنع  هللا  یـضر  مظاـک  صاوخ  زا  یکی  و  [ 6 . ] دنک تاجانم  دـیوگ و  نخس 

راوس يو  اب  تسا ، هدمآ  هک  دومرف  ما  هتـسنادن  متفگ  تسا ؟ هدـمآ  یـسک  برغم  نارجات  زا  ییهتـسناد  چـیه  هک  تفگ  ارم  هنع  هللا  یـضر 
: تفگ نک  ضرع  رگید  هک  دومرف  درکن و  لوبق  ار  مادک  چـیه  درک  ضرع  ام  رب  كزینک  تفه  میدیـسر  یبرغم  نآ  هب  ات  میتفرب  میدـش و 

ارم رگید  زور  تشگزاب ، سپ  درکن ، لوبق  ینک  یـضرع  ار  يو  هک  دوش  هچ  هک  دومرف : تسا ، رامیب  هک  یکزینک  رگم  تسا  هدنامن  رگید 
. دـنکیمن مک  نینچ  نینچ و  زا  هک  تفگ  متفر  يورـشیپ  رخب ، نآ  هب  دـیوگ  هچ  ره  تسیچ  يو  نمث  تیاغ  هک  يوگب  ار  يو  هک  داتـسرف 
، مشاـهینب زا  تسا  يدرم  متفگ : تسیک ؟ يدوب  هارمه  يو  اـب  يو  هک  يوگب  اـما  متخورف ، وتب  تفگ : مدـیرخ . یتفگ  هچنآ  هب  هک  متفگ 

برغم ـالب  یـصقا  زا  ار  كزینک  نیا  نوچ  میوـگب ، يزیچ  ارت  تفگ : منادـیمن . نیا  زا  شیب  نم  متفگ : مشاـهینب ؟ هلیبـق  مادـک  زا  تفگ :
زا كزینک  نیا  تفگ  ماهدـیرخ ، دوخ  يارب  زا  هک  تسا  یکزینک  متفگ  تسیچ ؟ كزینک  نیا  تفگ  دـید  ارم  باتک  لها  زا  ینز  مدـیرخ .
ات قرـش  زا  هک  هیآ  يدنزرف  یتقو  كدنا  رد  يو  زا  هک  دـشاب  ضرا  لها  نیرتهب  کیدزن  نیا  هک  دـیابیم  دـشاب  وت  نآ  هک  تسین  لیبق  نا 

هک دوبن  شیب  يراگزور  كدنا  مدروآ  ار  يو  نوچ  دیوگ  يوار  دشابن . يو  لثم  برغ 
هحفص 205 ] ]

[. 7 . ] دش دلوتم  ناوضرلا  هیلع  اضر 
لوسر لاقف  هنع  هللا  یضر  یلع  نینمؤملاریما  رانملا و  یف  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیار  لاق : هنا  هنع  هللا  یضر  مظاکلا  یـسوم  نع 

. املع امکح و  ضرالا  ءالم  دـق  لهجی  ملعی و ال  یطخب و  بیـصی و ال  ۀـمکحب  قطنی  لجوزع و  هللا  رونب  رظنی  کنبا  یلع  ملـس  هیلع و  هللا 
[. 8]

تسیا هرطق  رایـسب و  زا  تسا  یکدنا  هنع  هللا  یـضر  اضر  لیاضف  بقانم و  زا  تسا  روطـسم  اهباتک  رد  تسا و  روکذم  اهنابز  رب  دنچ  ره  و 
[. 9 : ] دوریم راصتقا  تاداع  قراوخ  تامارک و  زا  یضعب  رب  مرج  تسین ال  نآ  یئاجنگ  ار  رصتخم  نیا  راخذ  رحب  زا 

يو لابقتـسا  نابجاح  نامداخ و  يدرک  نومأم  تاقالم  دصق  هاگ  ره  تخاس  دوخ  دهع  یلو  ار  يو  نومأم  نوچ  تسا : نآ  هلمج  نآ  زا  و 
سفن و باحصا  نایم  هک  یلباقت  رب  انب  رمالارخآ  يدمآرد و  يو  ات  يدنتشاد  الاب  يدوب  هتخیوآ  نومأم  هاگرد  رب  هک  ار  هدرپ  و  يدندرک ،

يهدعاق رب  دعب  نم  هک  دندرک  قافتا  رگیدـکی  اب  دـش ، عقاو  هنع  هللا  یـضر  اضر  زا  یقرفت  ار  ناشیا  دـشابیم  افـص  قدـص و  بابرا  اوه و 
اضر راب  رگید  نوچ  دننکن ، الاب  ار  هدرپ  دننکن و  يو  لابقتسا  دوهعم 

هحفص 206 ] ]
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رگیدکی اب  تفر  نورد  يو  نوچ  دنتشاد ، الاب  ار  هدرپ  دندرک و  لابقتـسا  دنتـسجرب و  رایتخایب  دندوب ، هتـسشن  ناشیا  دمآ ، هنع  هللا  یـضر 
مالـس دنتـساخرب و  دـمآ  رگید  ترک  نوچ  مینکن . راک  نیا  رگید  ترک  هک  دـندرک  قاـفتا  راـب  رگید  میدرک . اـم  هک  دوب  هچ  نیا  دـنتفگ 

. دنتشادیم رب  ناشیا  هکنآ  زا  شیپ  تشادرب  ار  هدرپ  نآ  زا  هک  تخیگنارب  يداب  یلاعت  يادخ  دنتـشاد ، فقوتم  هدرپ  نتـشادرب  اما  دندرک .
نوچ تعامج  نآ  تشاد ، الاب  ار  هدرپ  نآ  تساخرب و  داب  نآ  زاب  درک  ندـمآ  نوریب  دـصق  نوچ  و  دـش . نکاس  داب  نآ  دـمآرد  يو  نوچ 

. دـندرک دوع  دوخ  دوهعم  تداـع  هب  درک و  دـناوتیمن  راوخ  ار  وا  سکچیه  دـینادرگ  زیزع  یلاـعت  يادـخ  ار  هک  ره  دـنتفگ : دـندید  ارنآ 
[. 10]

: » متفگ ار  هدیصق  نآ  نم  نوچ  هک  دیوگ : دوب . رصع  نآ  حیـصف  يارعـش  زا  هللا  همحر  یعازخلا  یلع  نب  لبعد  هک : تسنآ  هلمج  نآ  زا  و 
ار نآ  نوچ  دوب . نومأـم  دـهعیلو  هک  تقو  نآ  رد  ناـسارخ  رد  مدرب  هنع  هللا  یـضر  اـضر  شیپ  ار  نآ  ةَواَِـلت .» ْنِم  ْتَلَخ  ٍتاَـیآ  ُسِراَدَـم 

تشاد بلط  ارم  دیسر  نومأم  هب  نم  ربخ  میوگ . نم  هکنآ  رگم  ناوخم  رگید  سکچیه  شیپ  ار  نیا  هک : دومرف  درک و  ناسحتسا  مدناوخب 
. دـندرک رـضاح  هنع  هللا  یـضر  ار  اـضر  هک : دومرف  مدرک ، لـلعت  نم  ناوخب . ار  تاـیآ  سرادـم  هدیـصق  تفگ : سپ  دیـسرپ  نم  لاوحا  و 

مدناوخب ناوخب  ار  نآ  لبعد  يا  هک : دومرف  هنع  هللا  یـضر  اضر  دناوخن  مدیـسرپ  تایآ  سرادم  يهدیـصق  زا  ار  لبعد  نسحلاابا  ای  دومرف ،
کیدزن هنع  هللا  یضر  اضر  داد و  اطع  مهرد  رازه  هاجنپ  دومن و  ناسحتسا 

هحفص 207 ] ]
هدیشوپ هک  داد  ینهاریپ  ارم  دشاب . نم  نفک  ات  یـشخبب  يزیچ  دوخ  ياههماج  زا  ارم  هک  مهاوخیم  يدیـس ! ای  متفگ : نم  داد ، اطع  نآ  هب 
تعجارم دصق  نآ  زا  دعب  دش . یهاوخ  هتشادهاگن  تافآ  زا  نآ  هب  هک  رادهاگن  ار  اهنیا  هک  دومرف  فیطل و  تیاغ  هب  داد  ياهفـشنم  و  دوب ،

چیه رب  و  سب ، دنام و  ییهنهک  نهاریپ  نم  اب  هکنانچ  دندرک  تراغ  ار  ام  يهلفاق  دندمآ و  نوریب  نادرک  زا  یضعب  هار  رد  مدرک ، قارع  هب 
نآ هب  هک  رادهاگن  ار  نیا  : » هک دوب  هدومرف  هنع  هللا  یضر  اضر  هک  نخس  نآ  رد  و  هفشنم ، نهاریپ و  نآ  رب  هک  متشادن  فسأت  نادنچ  زیچ 

دـمآرب و رد  نم  یناراـب  يهماـج  و  راوـس ، نم  بسا  رب  نادرک  نآ  زا  یکی  هـک  مدـید  هاـگان  مدوـبیم ، رکفتم  دـش » یهاوـخ  هتـشادهاگن 
هیرگ و  ةَواَِلت . ْنِم  ْتَلَخ  ٍتاَیآ  ُسِراَدَـم  هک : تفرگ  ندـناوخ  ار  تیب  نیا  دـنوش و  عمج  يو  باحـصا  هکنآ  رظتنم  داتـسیاب و  نم  کیدزن 
عمط سپ  دزرویم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تیبلـها  تبحم  قـیرط  نادرک  زا  يدزد  هکنیا  تسا  بجع  متفگ  دوـخ  اـب  درک ، زاـغآ 

؟ تسا هتفگ  هک  ار  هدیـصق  نیا  يدیـس  اـی  متفگ : ار  يو  دـیآ . نم  تسد  هب  يو  هفـشنم  هنع و  هللا  یـضر  ار  اـضر  نهریپ  دـیاش  هک  مدرک 
: متفگ دـنادن . یـسک  هک  تسا  رتروهـشم  نآ  زا  نآ  بحاص  تفگ . مهاوخ  هک  تسه  يرـس  نیا  رد  ارم  متفگ : راکچ ؟ نیا  هب  ارت  تفگ :
. ماهتفگ نم  ار  هدیـصق  نیا  منم و  لـبعد  هللاو  يدیـس  يا  متفگ : ملـس . هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  رعاـش  نب  لـبعد  تفگ : تـسیک ؟ نآ 

دوب هتفرگ  هلفاق  زا  هچره  تسا ، لبعد  نیا  هک  دنداد  یهاوگ  دومن ، راسفتسا  ناشیا  زا  درک و  بلط  ار  هلفاق  لها  و  درک ، رایسب  داعبتسا 
هحفص 208 ] ]

الب زا  هفـشنم  نهاریپ و  نآ  تکرب  هب  هلفاق  نم و  سپ  دینارذگ  رطخ  لحم  زا  درک و  هقردب  ار  ام  و  تشادـن ، هاگن  چـیه  داد و  سپ  ار  همه 
[. 11  ] میدش هتشادهاگن  میتسرب و 

تسا : نیا  لبعد  هدیصق  و 
ٍتاَفَرَع ْنِم  ِْعبَّرلا  َّلَحَم  ُتْرَکَذ 

ِتارَبَْعلِاب ِْنیَْعلا  َْعمَد  ُْتلَبْسَأَف 
ِیَتباَبَص ْتَجاَه  َو  يِْربَص  يَرُع  َّلَق  َو 

ٍتاَرْعَو ْتَرَْفقَأ  ٍراَیِد  ُموُسُر 
ٍةَواَِلت ْنِم  ْتَلَخ  ٍتاَیآ  ُسِراَدَم 
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ِتاَصَرَْعلا ُرِفْقُم  ٍیْحَو  ُلِْزنَم  َو 
یًنِم ْنِم  ِْفیَْخلِاب  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلِآل 

ِتاَرَمَْجلا َو  ِفیِْرعَّتلا  َو  نکرلاب  َو 
ٍرَفْعَج َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ٍِّیلَع  ُراَیِد 
ِتاَنِفَّثلا ِيذ  ِداَّجَّسلا  َو  َةَزْمَح  َو 

رکابم نوج  ِّلُک  ُرْوَج  اَهاَفَع  ٌراَیِد 
ِتاَوَنَّسلا َو  ِماَّیَْألِاب  ُفْعَت  َْمل  َو 

ِهِْونِص ِلْضَْفلا  َو  ِهَّللا  ِْدبَِعل  ٌراَیِد 
ِتاَوَعَّدلا ِيذ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلِیلَس 

یَقُّتِلل َو  ِةاَلَّصِلل  َْتناَک  ُلِزاَنَم 
ِتاَنَسَْحلا َو  ِریِهْطَّتلا  َو  ِمْوَّصِلل  َو 
اَهُّلُحَی ُنیِمَْألا  ُلِیئَْربَج  ُلِزاَنَم 

ِتاَوَکَّزلا َو  ِمِیلْسَّتلِاب  ِهَّللا  َنِم 
ِهِْملِع ُنِدْعَم  ِهَّللا  ِیْحَو  ُلِزاَنَم 

ِتاَقُرُّطلا ُحِضاَو  ٍداَشَر  ُلِیبَس 
اََهلْوَح ُلِْزنَی  ِهَّللا  ُیْحَو  ُلِزاَنَم 
ِتاَوَدَْغلا َو  ِتاَحْوَّرلا  َدَمْحَأ  یَلَع 

يَوَّنلا َُۀبْرُغ  ْمِِهب  ْتَّطَش  َیلوُْألا  َْنیَأَف 
ٍتاَِفلَتُْخم ِراَْطقَْألا  ِیف  َنِیناَفَأ 

اْوَمَْتنا اَذِإ  ِِّیبَّنلا  ِثاَریِم  ُلآ  ْمُه 
ٍةاَمُح ُْریَخ  َو  ٍتاَداَس  ُْریَخ  ْمُه  َو 

هحفص 209 ] ]
ٍدَهْشَم ِّلُک  ِیف  ِراَسْعَْألا  ِیف  ُمیِعاَطَم 

ِتاَکَرَْبلا َو  ِلْضَْفلِاب  اُوفِّرُش  ْدَقَف 
اَِنتاَوَلَص ِیف  َهَّللا  ِجاَُنن  َْمل  اَذِإ 

ِتاَوَلَّصلا ِلَبْقَی  َْمل  ْمِهِرْکِِذب 
ْمِِهلاَعِِفب يَدَتُْهی  ٍلْدَع  ُۀَِّمئَأ 
ِتاَرَثَْعلا َۀَّلَز  ْمُْهنِم  ُنَمُْؤن  َو 

ًةَریَِصب َو  يًدُه  ِیْبلَق  ْدِز  ِّبَر  اَیَف 
ِیتاَنَسَح ِیف  ِّبَر  اَی  ْمُهَّبُح  ْدِز  َو 

اَعَْقَلب َنْحَبْصَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُراَیِد 
تاَرُمُع ْتَحَبْصَأ  ٍداَیِز  ُراَد  َو 

ْمُُهباَقِر ٌْبلُه  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 
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ِتاَرَصَْقلا ُظَّلُغ  ٍداَیِز  ُلآ  َو 
ْمُهُروُُحن یَمْدَت  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ِتاَلَجَْحلا اُونَّیَز  ٍداَیِز  ُلآ  َو 
ْمُهُمیِرَح یَبُْسی  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 

ِتَابْرُّسلا اُونَمآ  ٍداَیِز  ُلآ  َو 
ٌۀَنوُصَم ِروُصُْقلا  ِیف  ٍداَیِز  ُلآ  َو 

ِتاَوَلَْفلا ِیف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلآ  َو 
َُهلآ َو  ِِّیبَّنلا  ِْملِع  ِیثِراَو  اَیَف 

ِتاَحَفَّنلا َِمئاَد  یِماَلَس  ْمُْکیَلَع 
اَِهتاَیَح ِیف  ْمُِکب  یِسْفَن  ْتَنِمَأ  ْدََقل 

[. 12  ] ِیتاَمَم َْدنِع  َْنمَْألا  وُجْرََأل  یِّنِإ  َو 
هدیصق نآ  رد  هک  تسا  تیاور  نینچ  و  تسا . هدرک  تیبلها  روبق  رکذ  اجنیا  رد  و  تسا . هدایز  تیب  هاجنپ  تایاور  یضعب  رد  هدیصق  نیا 

دیسر : تیب  نیاب  نوچ 
ٍۀَّیِکَز ٍسْفَِنل  َداَدْغَِبب  ٌْربَق  َو 
تاَفُرُْغلا ِیف  ُنَمْحَّرلا  اَهَنَّمَضَت 

. هللا لوسر  نبا  ای  یلب  تفگ  دوش . مامت  نابوث  هدیـصق  هک  مینک  قاحلا  رگید  یتیب  عضوم  نیدـب  لـبعد  يا  هک  دومرف  هنع  هللا  یـضر  اـضر 
دومرف :

ٍۀَبیِصُم  ْنِم  اََهل  اَی  َسوُِطب  ٌْربَق  َو 
تاَرَفَّزلِاب ِءاَشْحَْألا  یَلَع  ْتََّحلَأ 

هحفص 210 ] ]
نابحم ناتـسود و  ندش  دـمآ و  لحم  سوط  هک  دوب  دوز  نم ، ربق  هک  دومرف : هللا ؟ لوسر  نبا  ای  دوب  دـهاوخ  هک  ربق  نیا  هک  دیـسرپ  لبعد 

[. 13 . ] دوش هدیزرمآ  تمایق  زور  رد  نم  يهجرد  رد  دشاب  نم  اب  تبرغ  نیا  رد  دنک  ترایز  ارم  هک  ره  دوش  تیبلها 
هک داد  نم  هب  ياهلح  نم  رتـخد  مدـمآ ، نوریب  ناـسارخ  تمیزع  هب  هفوک  زا  هک  تسا  هتفگ  ناـیفوک  زا  یکی  هک : تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  و 

تسا هدش  توف  يو  نامداخ  زا  یکی  هک : دندمآ  هنع  هللا  یضر  اضر  نامالغ  مدیـسر  ورم  هب  نوچ  رخب . هزوریف  نم  يارب  شورفب و  ار  نیا 
مالـس ارت  ارم  يالوم  هک  دـندمآ  زاـب  راـب  رگید  دـنتفرب  مرادـن ، هلح  چـیه  هک  متفگ  میزاـس . يو  نفک  اـت  شورفب  اـم  هب  يراد  هک  ياهلح 

هلح میاهدروآ . ار  نآ  ياهب  کنیا  يرخ ، هزوریف  یـشورفب و  هک  تسا  هداد  وتب  وت  رتخد  هک  تسا  ياهلح  وت  اب  هک  دـیوگیم  دـناسریم و 
اب متـشون و  ياج  رب  هلئـسم  دنچ  دهدیم . باوج  هچ  هک  منیبب  مسرپب  دنچ  هلئـسم  يو  زا  هک  متفگ  دوخ  اب  نآ  زا  دـعب  و  مداد . ناشیا  هب  ار 

هاـگان مدوب . هداتـسیا  ریحتم  مسرپب  هکنآ  ياـچ  هچ  منیبب  ار  يو  هک  دـشن  نآ  لاـجم  ناـمدرم  ماـحدزا  زا  متفر و  يو  يهناـخ  رد  هب  دادـم 
[. 14 . ] دوب نم  ياه  هلئسم  باوج  مدرک  هاگن  نوچ  داد ، نمب  هتشون  نم  مان  و  دمآ . نوریب  یمالغ 

تسا و هدمآ  جاتب  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ار  لوسر  هک  تسا  هتفگ  جاتب  یلاها  زا  یکی  هک : تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  و 
نایجاح هک  يدجسم  رد 

هحفص 211 ] ]
یناحیـص يامرخ  زا  رپ  هتفاب  امرخ  تخرد  گرب  زا  دوب  یقبط  يو  رظن  رد  مدرک ، مالـس  متفر و  يورـشیپ  تسا ، هدمآ  دورف  دـنیآیم  ورف 
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مهاوخ یلاس  يامرخ  ره  ددعب  هک  مدرک  نانچ  ریبعت  دوخ  اب  دوب  هدفه  مدرمشب  داد  نم  هب  امرخ  نآ  زا  یفک  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
وا تمدـخ  هب  لاـحلا  یف  تسا  هدـمآ  دورف  دجـسم  نآ  رد  هنع  هللا  یـضر  اـضر  هک  مدینـش  شیب  اـی  مک  زور  تسیب  زا  دـعب  نوچ  تسیز .

مدرک مالـس  هداهن  يورـشیپ  تفـص  نامه  رب  یقبط  متفای . مدوب  هدـید  ار  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هک  عضوم  نامه  رد  ار  يو  متفاتش 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبا  ای  متفگ  دوب ، امرخ  هدـفه  مه  نآ  مدرمـشب و  داد  نمب  امرخ  یفک  دـناوخ و  دوخ  کـیدزن  ارم  داد  باوج 

[. 15  ] مدادیم رتشیب  مه  نم  دادیم  وتب  رتشیب  ملس  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رگا  دومرف : مهاوخیم  رتشیب  نیا  زا  امرخ  ملس 
يروتـسد هنع  هللا  یـضر  اضر  زا  مهاوخیم  هک  تسا  هتفگ  نم  اـب  تلـصلا  نب  ناـیر  هک  تسا  هتفگ  يرگید  هک : تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  و 

اطع دناهدز  يو  مان  هب  هک  اهنآ  زا  دنچ  یمهرد  و  دوخ ، ياههماج  زا  دناشوپ  ياهماج  ارم  هک  مرادیم  دـیما  و  میآ ، رد  يو  رب  هک  یهاوخ 
رد هک  دهاوخیم  تلـصلا  نب  نایر  هک : دومرف  مدوب  هتفگن  چیه  زونه  مدـمآرد  هنع  هللا  یـضر  اضر  شیپ  نوچ  هک  دـیوگ  يوار  دـیامرف .
يو دمآ  رد  نایر  دیرآ . رد  ار  يو  میهد . يو  هب  يزیچ  دـناهدز  ام  مان  هب  هک  یمهارد  زا  میناشوپ و  هماج  ار  يو  هک  درادیم  دـیما  دـیآ و 

[. 16 . ] دومرف اطع  مهرد  یس  هماج و  ود  ار 
دنتفرگ فرب  رد  نامرک  هار  رد  ار  يرجات  قیرطلا  عاطق  هک : تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  و 

هحفص 212 ] ]
اضر هک  دینش  دیـسر  ناسارخب  نوچ  تفگ ، تسناوتیمن  نخـس  یناسآ  هب  هکنانچ  تفرب  راک  زا  يو  نابز  دندرک ، فربرپ  ار  يو  ناهد  و 

باوخ رد  بش  دـناوت . یجالع  ار  نیا  دـیاش  مور  يو  شیپ  تسا ، توبن  تیبلها  زا  يو  تفگ  دوخ  اـب  تسا . روباـشین  رد  هنع  هللا  یـضر 
رد راب  هس  ود  نک و  رت  بآ  اب  ار  نآ  حلم و  رتعس و  ینوتک و  ناتسب  هک  دومرف  درک و  افـش  بلط  دمآ و  هنع  هللا  یـضر  اضر  شیپ  هک  دید 
رد دوب و  هتفر  نوریب  هنع  هللا  یضر  اضر  دیسر  روباشین  نوچ  تفرگن ، يرابتعا  باوخ  نآ  زا  دمآرد و  باوخ  زا  یبای ، افـش  هک  ریگ  نهد 
هک دومرف  هنع  هللا  یـضر  اضر  درکن ، باوخ  رکذ  تفگزاب و  دوخ  ار  هصق  تفر و  يو  تمدـخ  هب  رجات  نآ  هدرک ، لوزن  اه  طابر  یـضعب 

نوتک و يردق  ناتسب  هک  دومرف  مونشب  راب  رگید  هک  مهاوخیم  هللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : ماهتفگ ، وت  اب  باوخ  رد  هک  تسا  نامه  وت  ياود 
[. 17 . ] تفای افش  درک و  نانچ  صخش  نآ  یبای  افش  هک  ریگ  نهد  رد  راب  هس  ود  نک و  رت  بآب  حلم و  رتعس و 

زا شاب  هدامآ  یهاوخیم و  هچنآ  هب  نک  تیـصو  يادخ  يهدـنب  يا  هک : دومرف  درک و  رظن  یـصخش  رد  يزور  هک : تسنآ  هلمج  نآ  زا  و 
[. 18  ] درمب صخش  نآ  تشذگب  زور  هس  نخس  نیا  زا  نوچ  تسین  زیرگ  نآ  زا  هک  يزیچ  يارب 

يو رب  متسنادیمن ، یبرع  زا  هملک  کی  مدمآ و  رد  هنع  هللا  یـضر  اضر  رب  هک : تسا  هتفگ  يدنـس  لیعامـسا  وبا  تسا : نآ  هلمج  نآ  زا  و 
يدنس نابزب  مدرک  تالاؤس  يو  زا  نآ  زا  دعب  داد ، باوج  تغل  نامهب  يو  متفگ ، مالس  يدنس  تغلب 

هحفص 213 ] ]
ارم یلاعت  يادخ  ات  نک  اعد  منادیمن  نتفگ  نخس  یبرع  نابزب  نم  متفگ  مدمآیم  نوریب  نوچ  تفگ . باوج  نابز  نامه  هب  همه  زا  يو  و 

[. 19  ] مدرک زاغآ  نتفگ  نخس  یبرع  نابزب  لاحلا  یف  دیلام  نم  ياهبل  رب  كرابم  تسد  دنادرگ ، مهلم  نآ  نتسناد  هب 
نآ رد  هک  دوـب  هدرک  بیترت  محلم  باوـث  ود  نم  يارب  يهیراـج  مدرک  جـح  تمیزع  تسا  هـتفگ  يرگید  هـک : تـسا  نآ  هـلمج  نآ  زا  و 

مدرک و ارنآ  كرت  ین ؟ ای  تسا  زیاج  محلم  باوث  رد  مارحا  هک  دـش  ادـیپ  يهغدـغد  رطاـخ  رد  ارم  دیـسر  مارحا  تقو  نوچ  مدـنب ، مارحا 
مدرک شومارف  مداتـسرف ، يوب  اهزیچ  نآ  هارمه  مدرک و  یتباتک  هنع  هللا  یـضر  اضر  يوسب  مدیـسر  هکم  هب  نوچ  مدیـشوپ . رگید  يهماج 

دـصاق هک  دـماین  رب  نادـنچ  متـشاد  رطاخ  رد  هکنآ  دوجو  ای  ین  ای  تسا  زیاـج  همحلم  باوث  رد  مارحا  هک  منک  لاؤس  يو  زا  اـجنآ  رد  هک 
[. 20 . ] دشوپب محلم  هماج  مرحم  رگا  تسین  كاب  چیه  هک  هتشون  رخآ  رد  دروآ و  نمب  بوتکم  باوج  دمآ و 

هاـگان متفگیم ، نخـس  يو  اـب  مدوـب  یطاـیح  رد  هنع  هللا  یـضر  اـضر  اـب  يزور  هک  تـسا  هـتفگ  يرگید  هـک : تـسا  نآ  هـلمج  نآ  زا  و 
هک دینادیم  هک  دومرف  هنع  هللا  یـضر  اضر  دومنیم  بارطـضا  درکیم و  گناب  تخادنا و  نیمز  رد  يو  شیپ  ار  دوخ  دـمآ و  يروفـصع 
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هک دهاوخیم  تسا و  هدمآ  رد  يرام  هناخ  نیا  رد  دیوگیم : هک : دومرف  هلوسر  نبا  هلوسر و  ملعا و  هللا  متفگ : دیوگیم  هچ  روفصع  نیا 
دروخب ارم  نادنزرف 
هحفص 214 ] ]

ددرگیم هناخ  نآ  درگ  يرام  همک  مدید  مدمآ  رد  هناخ  نآ  هب  متـساخرب و  شکب ، ار  رام  نآ  يآرد و  هناخ  نیاب  زیخرب و  هک  دومرف  سپ 
[. 21 . ] متشکب ار  يو 

يادـخ هک  نک  اعد  متفگ  و  مدـمآ ، هنع  هللا  یـضر  اضر  شیپ  دوب  هلماح  نم  نوتاـخ  هک  تسا  هتفگ  يرگید  هک  تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  و 
مهن و مان  دمحم  ار  یکی  هک  داتفا  نم  رطاخ  رد  متـشگرب  نوچ  تسا ، هلماح  دنزرف  ود  وت  نوتاخ  هک  دومرف  دـنادرگ  يرـسپ  ار  يو  یلاعت 

يرگید دوـب و  رـسپ  یکی  دـندمآ  نیمز  هب  نادـنزرف  نآ  نوـچ  ورمع . ما  ار  یکی  نک و  ماـن  یلع  ار  یکی  هـک  داد  زاوآ  ارم  یلع . ار  یکی 
[. 22 . ] تسا هدوب  ورمع  ما  نم  ردام  مان  تفگ : تسا ؟ مان  هچ  ورمع  ما  هک  مدیسرپ  دوخ  ردام  زا  يزور  مدرک ، مان  ورمع  ما  یلع و  رتخد ،

هنیدـم زا  ارم  نوـچ  هک  دوـمرفیم : هک  مدینـش  هنع  هللا  یـضر  اـضر  زا  ناـسارخ  رد  هک  تسا  هتفگ  يرگید  هک : تـسا  نآ  هـلمج  نآ  زا  و 
تمـسق ناشیارب  مهرد  رازه  هدزاود  نآ  زا  دـعب  مونـشب ، ات  دـنیرگب  نم  رب  هک  مدومرف  ار  ناشیا  مدرک و  عمج  ار  دوخ  لایع  همه  دـندیبلط 

[. 23 . ] درک مهاوخن  تدواعم  امش  يوسب  زگره  رگید  متفگ  و  مدرک ،
، تشادرب هام  ود  تدـم  ابا  اعدتـسا و  نیا  درکیمن و  لوبق  يو  درکیم و  تفالخ  ضرع  يو  رب  نومأم  نوچ  هک : تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  و 

: » هک درک  تبث  نآ  رخآ  رد  تشون  یلصف  باب  نآ  رد  و  درک ، لوبق  دیماجنا  دیداهت  دیعو و  هب  تشذگ و  دح  زا  هغلابم  نوچ  رمالارخآ 
ام  َو  َِکلَذ  ِفاَلِخ  یَلَع  ِناَّلُدَی  ُۀَعِماَْجلا  َو  ُْرفَْجلا 

هحفص 215 ] ]
ُهَّللا َو  ُهاَـضِر  ُتَْرثآ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْرمَأ  ُْتلَثَْتما  یِّنَِکل  َنِیلِـصاْفلا . ُْریَخ  َوُه  َو  َقَْـحلا  ُصُقَی  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ْمُِکب  ـال  َو  ِیب  ُلَـعُْفی  اـم  ِيرْدَأ 

[. 24  «. ] ُهاَّیِإ َو  ِینُمِصْعَی 
تلـصلاوبا هک  تسا  ناـنچ  نآ  و  دوشیم . موـلعم  دـناهدرک  تیاور  يوره  تلـصلاوبا  يهصق  زا  هک  یقراوـخ  هک  تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  و 

راهچ زا  تساـجنآ و  رد  دیـشرلانوراه  هک  ور  هبق  نیا  رد  تفگ : نم  اـب  مدوب . هداتـسیا  هنع  هللا  یـضر  اـضر  شیپ  يزور  هک : تسا  هتفگ 
رهاظ یگنـس  دـننک و  رفح  نم  يارب  اجنیا  هک  دـشاب  دوز  تفگ : تخادـنیب و  دـیئوبب و  مدروآ  كاخ  نآ  متفر و  روایب . كاخ  نآ  بناـج 

دومرف مدروآ ، رایب  كاخ  عضوم  نالف  زا  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  دنک ، دـنناوتن  ار  نآ  دـنرایب  تسا  ناسارخ  رد  هک  یگنلک  ره  رگا  هک  دوش 
دحل ات  يامرفب  دنراذگن  رگا  و  دننک ، قش  ربق  نایم  رد  دـنربورف و  هجرد  هدـفه  ات  هک  يوگب  و  دـینک . رفح  عضوم  نیا  رد  نم  يارب  زا  هک 
ادـیپ يرئب  نم  رـس  يالاب  زا  رفح  تقو  رد  و  دـهاوخ ، هک  نادـنچ  دـنادرگ  خارف  يادـخ  ارنآ  هک  دـنزاس  يربش  عراز و  ود  ار  نا  و  دـننک ،

هک ار  نان  نیا  ینیب ، دروخ  نایهام  بآ  نآ  رد  دیآ و  بآرپ  دـحل  دـشوجب و  بآ  هک  نک  ملکت  منکیم  میلعت  ارت  هک  یمالک  هب  دـهاوخ ،
رب ار  دروخ  نایهام  نآ  دیآ و  نوریب  گرزب  یهام  سپ  دنامن ، چیه  هچنانچ  دنروخب  نایهام  نآ  ات  زادنا  بآ  رد  نک و  دروخ  مهدیم  وتب 

، دنامن چیه  دوش و  مک  بآ  ات  نک  ملکت  متفگ  هچنآ  هب  هن و  بآ  رب  تسد  دوش  بیاغ  نوچ  دوش ، بیاغ  هاگنآ  دنامن  چیه  هکنانچ  دـنیچ 
ردب هچنانچ  رگا  دمآرد ، مهاوخ  نومأم  رب  ادرف  تلصلاوبا  يا  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  نومأم ، روضح  رد  رگم  ینکن  متفگ  هچنآ  و 

هحفص 216 ] ]
[. 25 . ] يوگم نخس  نم  اب  مشاب  هتخادنا  دوخ  رس  رب  يزیچ  رگا  و  يوگ ، نخس  نم  اب  مشاب  هدیشوپن  دوخ  رس  رب  يزیچ  میآ و 

نومأم رب  دـمآ . وا  بلطب  نومأم  مالغ  ات  تسـشن  رظتنم  دیـشوپب و  اـههماج  درگ  دادـماب  هنع  هللا  یـضر  اـضر  نوچ  هک  دـیوگ : تلـصلاوبا 
دوخ ياـج  زا  دـیدب  ار  يو  نوچ  دروخیم ، تشاد و  تسد  رد  روگنا  يهشوخ  دـندوب و  هداـهن  هویم  ياـه  قبط  نومأـم  شیپ  رد  دـمآرد 

هللا لوسر  نبا  ای  تفگ : داد و  يوب  روگنا  هشوخ  نآ  دـناشنب و  ار  يو  و  داد ، هسوب  يو  مشچ  ود  نایم  رب  درک و  هقناـعم  ار  يو  تسجرب و 
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دومرف روخب ، روگنا  نیا  زا  تفگب : نومأم  سپ  دشاب  تشهب  زا  وکین  روگنا  هک : دومرف  هنع  هللا  یـضر  اضر  ییهدـید ؟ رتبوخ  روگنا  نیا  زا 
و دروخب ، نآ  زا  یـضعب  دتـسب و  ار  هشوخ  نآ  و  يرادیم ؟ مهتم  ار  ام  رگم  تسیچ  عنام  تفگ : نومأم  درک ، هغلاـبم  راد ، فاـعم  ارم  هک :
هب دومرف : يوریم ؟ اجک  هب  تفگ  نومأم  تساخرب . تخادـنیب و  دروخب و  نآ  زا  هناد  هس  ود  اـضر  داد ، هنع  هللا  یـضر  اـضر  هب  ار  يرگید 

يارس رد  ات  دومرفب  دمآرد و  دوخ  يارـس  هب  متفگن ، نخـس  يو  اب  دمآ ، نوریب  هدیـشوپ  دوخ  كرابم  رـس  رب  يزیچ  يداتـسرف و  هک  اجنآ 
تفخب . دوخ  شارف  رب  و  دندنبب ،

يورشیپ هنع ، هللا  یـضر  اضر  هیبش  رایـسب  يوبکـشم  يو و  رب  دوخ  دمآرد  یناوج  هک  مدید  هاگان  نیگمغ  مداتـسیا  يارـس  نایم  رد  نم  و 
زا تعاس  کی  هب  هک  دروآرد  ارم  سک  نآ  هک  دومرف  دوب ؟ هتسب  رد  هک  يدمآرد  اجک  زا  متفگ  مدیود و 

هحفص 217 ] ]
. يآرد هک  تفگ  زین  ارم  دـمآرد و  ردـپ  شیپ  و  یلع . نب  دـمحم  هللا  ۀـجح  نم  هک  دومرف  یتسیک ؟ وت  هک  مدیـسرپ  دروآ . اج  نیاب  هنیدـم 

دوخ رتسب  رد  ار  يو  دیسوبب و  يو  مشچ  ود  نایم  دیشک و  دوخ  يهنیـس  هب  درک و  هقناعم  تساخرب و  دیدب  اریو  هنع  هللا  یـضر  اضر  نوچ 
یفک هنع  هللا  یضر  اضر  بل  ود  رب  نآ  زا  دعب  متـسنادن ، نم  هک  تفگب  ناهنپ  نخـس  يو  اب  داهن و  دوخ  ردپ  يور  رب  يور  زین  يو  و  درب ،

درک و وا  يهنیس  ردپ و  يهماج  نایم  رد  تسد  سپ  دوخ  نابزب  دیسیلیم  ار  نآ  امهنع  هللا  یضر  یلع  نب  دمحم  فرب و  زا  رتدیفـس  مدید 
زیخرب و تلصلاوبا  يا  تفگ : امهنع  هللا  یضر  یلع  نب  دمحم  تشذگرد . هنع  هللا  یضر  اضر  درب . ورف  دروآ و  نوریب  روفصع  لثم  يزیچ 

هتخت بآ و  متفر  هنازخ  هب  رآ . ياـج  هب  میوـگیم  ارت  هچ  ره  دوـمرف : هتخت ، هن  تسا و  بآ  هن  هنازخ  رد  متفگ  راـیب ، هتخت  بآ و  هنازخ  زا 
درک و لسغ  ار  يو  دهدب . ددـم  هک  تسا  رگید  یـسک  نم  اب  تلـصلاوبا  هک  دومرف  مهد  ددـم  ار  يو  هک  متـساوخ  و  مدروآ . نوریب  متفای 
، مدروآ نوریب  مدوب ، هدـیدن  زگره  هک  مدـید  یناد  هماج  اـجنآ  متفر  رآ ، نوریب  طونح  نفک و  يو  رد  تسناد  هماـج  هنازخ  رد  هک  دومرف 

متفر ور ، هنازخ  رد  تفگ  دـشارتب . توبات  ات  میوگب  ار  راـجن  مورب و  متفگ  راـیب ، توباـت  تفگ : سپ  دراذـگ . زاـمن  درک و  نیفکت  ار  يو 
زا توبات  هک  دوب  هدرکن  مامت  زونه  درک  زاـغآ  زاـمن  تعکر  ود  و  درک ، توباـت  رد  ار  يو  مدروآ  مدوب ، هدـیدن  زگره  هک  مدـید  یتوباـت 
ار يو  دیایب و  تعاس  نیا  رد  مه  نومأم  هللا  لوسر  نبا  ای  متفگ  تفر . الاب  اجنآ  زا  توبات  تفاکشب و  هناخ  فقس  تساخرب و  دوخ  ياج 

هحفص 218 ] ]
تسین يربمغیپ  چیه  تلـصلاوبا  يا  هک  دومرف  سپ  تشگ ، دهاوخ  زاب  دوز  توبات  هک  شاب  شوماخ  هک  دومرف  مییوگ ؟ هچ  ام  دراد  بلط 
نخـس نیا  دنک ، عمج  ناشیا  حاورا  نایم  ناشیا و  ابحا و  نایم  یلاعت  يادخ  رگم  دریمب  برغم  رد  يو  یـصو  دشاب و  هدرم  قرـشم  رد  هک 

ار يو  ایوگ  هچنانچ  دـیناباوخب  شارف  رب  دروآ و  نوریب  توبات  زا  ار  يو  دـمآ ، دورف  توبات  تفاکـشب و  هناخ  فقـس  زاب  دوب  هدـشن  ماـمت 
هدرکن . نفک  و  دناهتسشن ،

دـندیردیم و نابیرگ  نیگهودـنا ، نایرگ و  دـندمآرد  دـندوبر  درب  ناـمالغ  نومأـم و  مداـشگب و  ياـشگب  ار  رد  زیخرب و  هک  دومرف  سپ 
ات دومرفب  و  دندش ، لوغشم  يو  زیهجت  نیفکت و  هب  نآ  زا  دعب  هادیس . ای  کب  تعجف  هادیس  ای  تفگیم : نومأم  و  دندزیم ، رـس  رب  هچناپت 

بآ نآ  نومأم  نوچ  دش . رهاظ  همه  دوب  هتفگ  هنع  هللا  یضر  اضر  هچ  ره  مدش  رـضاح  عضوم  نآ  رد  نم  دنیامن ، لاغتـشا  يو  ربق  رفح  هب 
نابرقم زا  یکی  دـیامنیم . مه  دوخ  تامم  رد  دومنیم  بیاجع  ار  ام  دوخ  تایح  رد  هچنانچ  هنع  هللا  یـضر  اضر  تفگ : دـیدب ، نایهام  و 

ترثک دوجو  اب  دیـسر  دـهاوخ  سابعلا  ینب  ریغب  امـش  کلم  همک  تسا  نآ  هب  تراشا  تسیچ ؟ هب  تراـشا  نیا  هک  ینادـیم  تفگ : نومأـم 
يادخ ددرگ  کیدزن  امـش  راثآ  عاطقنا  نامز  دیآ و  امـش  ياه  لجا  تقو  نوچ  تسا  نایهام  نیا  لثم  امـش  لثم  امـش . تدم  لوط  امش و 

زا نومأم  نوچ  هک  دیوگ  تلـصلاوبا  رگید  ییوگیم . تسار  تفگ  نومأم  دزاس  یناف  ار  امـش  ات  دـنادرگ  طلـسم  امـش  رب  ار  يدرم  یلاعت 
. متفگ تسار  مدرک و  شومارف  تعاـس  ناـمه  ارنآ  متفگ  نک  میلعت  ارم  یتفگ  هک  همـالک  نآ  تفگ  دـش  غراـف  هنع  هللا  یـضر  اـضر  نفد 

لاس کی  تدم  دندرک  سبح  هک  دومرف 
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هحفص 219 ] ]
یجرف ارم  هک  نیعمجلا  مهیلع  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  قح  هب  ایادـخ  راب  متفگ  هدـش  گنت  نم  رب  شیع  مدـنامب . سبح  رد 

متفگ تلـصلاوبا ؟ يا  يدش  لدـگنت  تفگ : دـمآرد و  هک  مدـید  ار  اضرلا  یلع  نب  دـمحم  هک  مدوب  هدرکن  مامت  ار  اعد  زونه  نک ، يزور 
، دروآ نوریب  يارـس  نآ  زا  تفرگب و  ارم  تسد  داشگب ، همه  دز  دوب  نم  رب  هک  یئاهدنب  رب  تسد  و  ور ، نوریب  زیخرب و  تفگ  هللا . يرآ و 
وا هب  وت  رگید  هک  وا  تعیدو  يادخ و  نامـض  رد  ورب  تفگ  سپ  دنیوگ ، نخـس  نم  اب  هک  هتـسناوتن  دندیدیم و  ارم  نامالغ  ناسراح و  و 

[. 26  ] ماهدیدن ار  نومأم  تقو  نیا  ات  دیوگ  تلصلاوبا  دسرن ، وتب  وا  یسرن و 
یعازخلا : یلع  نب  لبعد  زا  ةَواَِلت » ْنِم  ْتَلَخ  ٍتاَیآ  ُسِراَدَم  : » يهدیصق هب  عجار  حیضوت 

يهدیـصق دوب ، هعیـش  ریهاشم  زا  یعازخلا  یلع  نب  لبعد  دیوگ : دـعب  هب  نآ  زا  ءآبدالا ج 11 ص 102 و  مجعم  باتک  رد  يومح  توقاـی 
هللا مالـس  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  روضحب  شاهدیـصق  اب  يو  تسا . حـیادم  نیرتابیز  راعـشا و  نیرتهب  زا  تیبلها  رد  وا  هیئات 

دومرف . تمارک  يوب  تعلخ  ناونعب  دوخ  سابل  زا  ییهدرب  اطع و  مسرب  [ 27  ] رانید رازه  هد  ترضح  نآ  ناسارخب . تفر  امهیلع  یلاعت 
ار نآ  هک  دنتفرگ  يوب  هار  رس  یعمج  تخورفن ، دنداد  لبعد  هب  هیلع  هللا  مالس  اضر  ترضح  هدرب  ياهب  تباب  ار  مهرد  رازه  یس  مق  مدرم 

يور زا  ار  هدرب 
هحفص 220 ] ]

هک دروخ  مسق  دنداد  يوب  مهرد  رازه  یـس  تسا ، مارح  امـش  رب  مهاوخیم و  لج  زع و  يادـخ  يارب  ارنآ  نم  هک  تفگ  ار  اهنآ  دـنریگب ،
دنیوگ دوب . شیاه  نفک  نایم  رد  هک  دنداد  نیتسآ  کی  ار  وا  دشاب . منفک  نایم  رد  هک  دیهدب  نمب  ار  نآ  زا  يرادـقم  هکنآ  رگم  مشورفن 

، تسا فلتخم  هدیـصق  نیا  خسن  دشاب . شیاه  نفک  فورح  هک  درک  تیـصو  تخاس و  مارح  ار  نآ  تشونب و  ياهماج  رد  ار  هدیـصق  نیا 
حیحـص نآ  زا  ار  هچنآ  باتک  نیا  رد  نم  و  هدش . هدوزفا  نآ  رب  ادعب  تسا و  یگتخاس  هک  دوریم  نظ  تسه  یتادایز  اهنآ  زا  یـضعب  رد 

هدیصق : کنیا  و  ماهدروآ . متسناد 
ٍةَواَِلت ْنِم  ْتَلَخ  ٍتاَیآ  ُسِراَدَم 

ِتاَصَرَْعلا ُرِفْقُم  ٍیْحَو  ُلِْزنَم  َو 
یًنِم ْنِم  ِْفیَْخلِاب  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلِآل 

ِتاَرَمَْجلا َو  ِفیِْرعَّتلا  َو  نکرلاب  َو 
ٍرَفْعَج َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ٍِّیلَع  ُراَیِد 
ِتاَنِفَّثلا ِيذ  ِداَّجَّسلا  َو  َةَزْمَح  َو 

رکابم نوج  ِّلُک  ُرْوَج  اَهاَفَع  ٌراَیِد 
ِتاَوَنَّسلا َو  ِماَّیَْألِاب  ُفْعَت  َْمل  َو 

ِهِْونِص ِلْضَْفلا  َو  ِهَّللا  ِْدبَِعل  ٌراَیِد 
ِتاَوَعَّدلا ِيذ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلِیلَس 

اَُهلْهَأ َّفَخ  ِیتَّلا  َراَّدلا  ِلَأْسَن  اَِفق 
ِتاَوَلَّصلا َو  ِمْوَّصلِاب  اَهُدْهَع  یَتَم 

يَوَّنلا َُۀبْرُغ  ْمِِهب  ْتَّطَش  َیلوُْألا  َْنیَأ  َو 
ٍتاَقِرَتْفُم ِراَْطقَْألا  ِیف  َنِیناَفَأ 

اْوَزَتْعا اَذِإ  ِِّیبَّنلا  ِثاَریِم  ُلْهَأ  ْمُه 
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ٍةاَمُح ُْریَخ  َو  ٍتاَداَس  ُْریَخ  ْمُه  َو 
ٌبِّذَکُم َو  ٌبِصاَغ  اَّلِإ  ُساَّنلا  اَم  َو 

ٍتاَِرت َو  ٍۀَنْحِإ  ُوذ  ٌنِغَطْضُم  َو 
َرَْبیَخ َو  ٍرْدَِبب  یَْلتَق  اوُرَکَذ  اَذِإ 

ِتاَرَبَْعلا اُولَبْسَأ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو 
ُهَطْهَر َو  َِّیبَّنلا  َنوُّبُِحی  َْفیَکَف 
ٍتاَرَغَو ْمُهَءاَشْحَأ  اوُکََرت  ْمُه  َو 
اوُرَمْضَأ َو  ِلاَقَْملا  ِیف  ُهُونَیَال  ْدََقل 

ٍتاَیِوَْطنُم ِداَقْحَْألا  یَلَع  ًابُوُلق 
ٍدَّمَُحم َیبْرُِقب  اَّلِإ  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف 
ٍتاَنَه َو  ٍنَه  ْنِم  َیلْوَأ  ُمِشاَهَف 
ُهَْثیَغ ِۀَنیِدَْملِاب  ًاْربَق  ُهَّللا  یَقَس 

تاَکَرَْبلِاب ُْنمَْألا  ِهِیف  َّلَح  ْدَقَف 
َۀَْبیَِطب يَرْخُأ  َو  َناَفوُِکب  ٌرُوُبق 

ِیتاَوَلَص اََهلاَن  ٍّخَِفب  يَرْخُأ  َو 
ٍۀَّیِکَز ٍسْفَِنل  َداَدْغَِبب  ٌْربَق  َو 
تاَفُرُْغلا ِیف  ُنَمْحَّرلا  اَهَنَّمَضَت 

هحفص 221 ] ]
ًاِغلَاب ُتَْسل  ِیتَّلا  ُتاَّضِمُْملا  اَّمَأَف 

ٍتاَفِص ِْهنُِکب  یِّنِم  اَهَِغلاَبَم 
ًاِمئاَق ُهَّللا  َثَْعبَی  یَّتَح  ِرْشَْحلا  َیلِإ 

ِتَابُرُْکلا َو  مهلا  اهنم  ُجِّرَُفی 
البرک  ضرا  نم  نیرهنلا  يدل  سوفن 

ٍتاَُرف ِّطَِشب  اَهِیف  ْمُهُسَّرَعُم 
يرت امک  نامزلا  بیر  مهمسقت 

ِتاَرَجَْحلا َۀَّیِشْغَم  ًةَْرقَع  ْمَُهل 
@@@

هبصع دنیدملاب  مهنم  نا  يوس 
تامزعلا نم  ءآضنا  رهدلا  يدم 

روز ضعب  يَوِس  ٍراَّوُز  َۀَلِیلَق 
ِتاَمَخَّرلا َو  ِناَبْقِْعلا  َو  عیبضلا  َنِم 

َعِجاَضَِمب  ۀمون  نیح  َّلُک  ْمَُهل 
ٍتاَقِرَتْفُم ِضْرَْألا  یِحاََون  ِیف  مهل 
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اهلها زاجحلاب و  مهنم  ناک  دق  و 
تاورسلا یف  نوراتخی  ُریِواَغَم 

مهراوج نینسلا  ءآوال  بکنت 
تارمجلا ةرمج  مهیلطصت  الف 

انقلاب سمشت  الیخا  درو و  اذا 
تارمغلا توملا و  رمج  رعاسم 
دمحمب اوتا  اموی  اورخف  نا  و 

تاروسلا يذ  ناقرفلا  لیربج و  و 
مهناف یبنلا  لها  یف  کمالم 
یتامث لها  اوشاع و  ام  يابحا 
مهناف يرمال  ادشر  مهتریخت 

تاریخلا ةریخ  لاح  لک  یلع 
ةریصب ینیقی  نم  یندز  بر  ایف 
یتانسح یف  بر  ای  مهبح  دز  و 

ۀیتف لوهک و  نم  متنا  یسفنب 
تاید لمحل  وا  ةانع  کفل 

مکبح لجا  نم  محرلا  یصق  بحا 
یتانب یترسا و  مکیف  رجها  و 
حشاک ۀفاخم  مکیبح  متکا  و 
تاوم ریغ  قحلا  لهال  دینع 

اهرشب یلوح  مایالا  تفح  دقل 
یتافو دعب  نم  اوجرال ال  ینا  و 

ۀجح نیثالث  نم  ینا  رت  ملا 
تارسحلا مئآد  ودغا  حورا و 

هحفص 222 ] ]
امسقتم مهریغ  یف  مهئیف  يرا 
تارفص مهئیف  نم  مهیدیا  و 
مهموسج فحن  هللالوسر  لاف 

تارصقلا لفح  دایز  لآ  و 
ۀنوصم روصقلا  یف  دایز  تانب 

تاولفلا یف  هللا  لوسر  لا  و 
مهرت لها و  یلا  اودم  اورتو  اذا 

تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 
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دغوا مویلا  یف  هوجرا  يذلا  ولف ال 
یتارسح مهرثا  یبلق  عطقل 

جراخ ۀلاحم  ماما ال  جورخ 
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی 
لطاب قح و  لک  انیف  زیمی 

تامقنلا ءآمعنلا و  یلع  يزجی  و 
مهلادج نع  ادهاج  یسفن  رصقاس 

تاربعلا نم  یقلا  ام  ینافک 
يرشبا سفن  ای  مث  یبیط  سفن  ایف 

تا وه  ام  لک  دیعب  ریغف 
یتدم کلت  نم  نمحرلا  برق  ناف 

یتایح لوطل  يرمع  نم  رخا  و 
ۀیزر یسفنل  كرتا  مل  تیفش و 

یئانق یلصنم و  مهنم  تیور  و 
اهرقتسم نم  سمشلا  لقن  لواحا 

تادلصلا نم  اراجحا  عمسا  و 
دناعم عفتنی و  مل  فراع  نمف 

تاهبشلا ءآوهالا و  عم  لیمی 
ۀصغب توما  نا  مهنم  يا  راصق 

تاوهللا ردصلا و  نیب  ددرت 
اهجر قاض  دق  عالضالاب  کناک 

تارقزلا ةدش  نم  تنمض  امل 
بقانم یف  راصبالارون  باتک  رد  ار  رادقم  نیا  ةَواَِلت » ْنِم  ْتَلَخ  ٍتاَیآ  ُسِراَدَم   » يهدیصق زا  زین  هحور  یلاعت  هللا  سدق  یجنلبش  نمؤم  دیس 

تسا : هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  راتخملا  یبنلا  تیب  لآ 
هحفص 223 ] ]

تافرع نم  عبرلا  لحم  ترکذ 
تاربعلاب نیعلا  عمد  تیرجأف 

یتبابض تجاه  يربص و  يرع  لق  و 
تارع ترصتفا و  راید  موسر 

ةوالت نع  تلخ  تایآ  سرادم 
تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  و 

ینم نم  فیخلاب  هللا  لوسر  لآل 
تارمجلا فیرعتلا و  تیبلاب و  و 
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رفعج نیسحلا و  یلع و  راید 
تانفثلا يذ  داجسلا  ةزمح و  و 

هونص لضفلا  هللا و  دبعل  راید 
تاولخلا یف  هللا  لوسر  یجن 

یقتلل ةولصلل و  تناک  لزانم 
تانسحلا ریهطتلا و  موصلل و  و 
اهلحی نیمالا  لیربج  لزانم 

تامحرلا میلستلاب و  هللا  نم 
هملع ندعم  هللا  یحو  لزانم 

تاقرطلا حضاو  داشر  لیبس 
اهلها فخ  یتلا  رادلا  لئسن  افق 

تاولصلا موصلاب و  اهدهع  یتم 
يونلا ۀبرغ  مهب  تطش  یلوألا  نیأ  و 

تاقرتفم راطقالا  یف  نیسماف 
مهبج لجا  نم  رادلا  ءاضف  بحأ 

یتاقث یترسأ و  مهیف  رجه  و 
اومتنا اذا  یبنلا  ثاریم  لهارمه  و 
ةامح ریخ  تاداس و  ریخ  مه  و 

دهشم لک  یف  راسعالا  یف  میعاطم 
تاکربلا لضفلاب و  اوقرش  دقل 

مهلاعفب يدتقی  لدع  ۀمئا 
تارثعلا ۀلذ  مهنم  نمؤت  و 

ةریصب يده و  یبلق  دز  بر  ایف 
یتانسح یف  بر  ای  مهبح  دز  و 

اهتایح یف  مهب  یسفن  تنمآ  دقل 
یتافو دعب  نمال  اوجر  ینا ال  و 

ۀجح نیثالث  نم  ینا  رت  ملا 
تارسحلا مئاد  ودغا  حورأ و 

امسقتم مهریغ  یف  مهئیف  يرا 
تارفص مهئیف  نم  مهیدیا  و 

هحفص 224 ] ]
مهرت لها و  یلا  اودم  اورت  اذا و 

تاضبقنم راثوالا  نع  افکا 
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مهموسجفحن هللا  لوسر  لآ  و 
تارصقلا ظلغا  دایز  لآ  و 

قراش قفالا  یف  رذام  مکیکبأس 
تاولصلاب ریقحلا  يدانم  يدان  و 

اهبورغ ناح  سمش و  تعلط  ام  و 
تاودغلاب مهیکبا و  لیللاب  و 

اعقلب نحبصا  هللا  لوسر  راید 
تارجحلا نکست  دایز  لها  و 

ۀنوصم روصقلا  یف  دایز  لآ  و 
تاولفلا یف  هللا  لوسر  لآ  و 

دغوا مویلا  یف  هوجرا  يذلا  ولف ال 
یتارسح مهرثأ  یسفن  عطقل 

جراخ ۀلاحمال  ماما  جورخ 
تاکربلاب هللا  مسا  یلع  موقی 

لطاب قح و  لک  انیف  زیمی 
تامقنلا ءآمعنلا و  نع  يزجی  و 

يربصاف سفن  ای  مث  یبیط  سفن  ایف 
[. 28  ] تآ وه  ام  لک  دیعب  ریغف 

رسپ يا  تفگ : تفر و  شیپ  دمآیم . نومأم  دزن  زا  يرتسا  يراوس  اب  هک  دید  ار  هیلع  یلاعت  هللا  مالس  اضر  ماما  ترـضح  ساون  وبا  يزور 
دناوخرب : ساون  وبا  يوگب  دومرف  يونشب  نم  زا  ار  اهنآ  مراد  تسود  ماهتفگ  وت  يارب  رعش  دنچ  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

مهبایث تایقن  نورهطم 
اورکذ املک  مهیلع  ةالصلا  يرجت 

هبسنت نیح  ایولع  نکی  مل  نم 
زحتسفم رهدلا  میدق  یف  هل  امف 

هحفص 225 ] ]
مهدنع تیبلالها  موقلا  کئلوا 

[. 29  ] روسل هب  تءاج  ام  باتکلا و  ملع 
هچ ام  جراخم  يهدنام  یقاب  زا  دومرف  ار  دوخ  مالغ  تسا . هدرواین  راعشا  نینچ  سک  وت  زا  لبق  هک  دیدروآ  نم  يارب  يراعـشا  دومرف : ماما 

نوچ و  دیهدب . ساونوبا  هب  ار  نآ  دومرف : رانید ، دصیس  تفگ  تسه ؟ وت  دزن  غلبم 
[. 30 . ] ربب وا  يارب  زین  ار  رتسا  مالغ  يا  دنادب . مک  ار  رانید  دصیس  ساونوبا  دیاش  دومرف  تشگرب  لزنم  هب 

هیلع یلاعت  هللا  مالـس  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  ترـضح  هب  عجار  هقرحملا  قعاوصلا  باـتک  رد  هنع  هللا  یـضر  رجح  نبا  خیـش  ار  هچنآ 
تسا : هدروآ 

هیلع یلاعت  هللا  مالس  اضرلا  یلع  مامالا 
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ار دوخ  رتخد  و  تشادیم ، گرزب  ار  وا  تسب و  ودـب  لد  نومأم  هک  تساج  نیازا  و  تسا . همئا  نیرت  ردـق  یلاع  نیرت و  مان  اب  شترـضح 
لاس رد  و  دومن . ضیوفت  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفالخ  رما  و  تخاـس ، شکیرـش  شیوخ  تکلمم  رد  و  دروآ ، ترـضح  نآ  حاـکن  هب 

مالـسلاهیلع ماـما  نکل  تفرگ . دـهاش  نآ  رب  ار  ریثک  یعمج  تسوا و  دـهعیلو  اـضر  یلع  هک  تشون  يروشنم  دوخ  تسدـب  ود  تسیود و 
قرفتم رانا  روگنا و  هک  داد  ربخ  دوخ  تافو  زا  لبق  مالسلاهیلع  ماما  دروخ . رایسب  فسا  شگرم  رب  نومأم  دومرف . تلحر  وا  زا  شیپ 

هحفص 226 ] ]
همه دوب  هدومرف  هک  ار  اهنیا  دناوتن و  دنک و  نفد  نوراه  تشپ  رد  ار  وا  دهاوخیم  نومأم  و  تشذـگ . دـهاوخ  رد  نادـب  دروخ و  دـهاوخ 

دشب .
ار يدرم  مکاح : تیاور  هب  دروآ . مالسا  ترضح  نآ  تسد  رب  يو  یطقس ، يرس  داتسا  تسا  یخرک  فورعم  یکی  ترضح  نآ  یلاوم  زا 

[. 31 . ] درمب زور  هس  زا  سپ  درم  نآ  تسین  هراچ  نآ  زا  هچنآ  يارب  شاب  هدامآ  لجوزع و  يادخ  يهدارا  هب  شاب  یضار  درم  يا  دومرف 
هک یلزنم  رد  مدـید  باوخب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  مرکا  لوـسر  تفگ : هک  بیج  یبا  زا  یـسیع  نب  دـمحم  زا  مکاـح : تیاور  هب 

یناحیص يامرخ  نآ  رد  هک  هنیدم  يامرخ  تخرد  يهخاش  زا  هتفاب  یقبط  مدرک  مالس  ترضح  نآ  رب  درک ، لوزن  رآ  رد  ام  رهـشب  جاجح 
نوچ تسین . مهاوخ  نآ  دادعت  هب  هک  مدرک  لیوأت  نانچ  دومرف . تمحرم  نم  هب  ار  امرخ  نآ  زا  ددع  هدجیه  مدید  ترـضح  نآ  شیپ  دوب 
مالس هب  مدرم  دومرف . لوزن  دجسم  نآ  رد  دروآ و  فیرـشت  هنیدم  زا  هیلع  یلاعت  هللا  مالـس  اضرلا  یلع  نسحلاوبا  ماما  تشذگ  زور  تسیب 

رد اجنآ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ییاـج  رد  دوب  هتـسشن  مدـید  متفر ، شروضح  هب  مه  نم  دندیباتـش  ترـضح  نآ 
ترـضح نآ  رب  هداهن . ترـضح  نآ  شیپ  دوب  یناحیحـص  يامرخ  نآ  رد  هک  هنیدم  يامرخ  يهخاش  زا  هتفاب  یقبط  و  مدوب ، هدـید  باوخ 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  هک  دوب  رادقم  نامهب  مدرمـشب  نوچ  دومرف . فطل  نمب  امرخ  نآ  زا  یتشم  دـناشنب و  دوخ  کیدزن  ارم  مدرک  مالس 
مدرک ضرع  دوب . هدومرف  تمحرم  نمب  باوخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و 

هحفص 227 ] ]
[. 32 . ] مدرکیم نانچ  مه  نم  درکیم  شرتدایز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رگا  دومرف : دیئامرف ، شرتدایز 

، دومرفیم روبع  رهـش  نآ  رازاب  زا  دـش و  روباـشین  رهـش  دراو  هیلع  یلاـعت  هللا  مالـس  اـضرلا  یلع  ماـما  نوچ  هک  هدـمآ  روباـشین  خـیرات  رد 
ملـسا نب  دـمحم  يزار و  يهعرز  وبا  روهـشم : ظفاح  ود  دـشیمن ، هدـید  شکرابم  لاـمج  نآ  ءارو  رد  هک  دوب  شرـس  يـالاب  رب  یناـبیاس 

شکرابم راسخر  هک  دندومن  عرـضت  هب و  شروضح ال  رد  دنتفر و  شیپ  دندوب . اهنآ  اب  ثیدـح  ملع و  يهبلط  زا  يریثک  عمج  هک  یـسوط 
نابیاس هک  دومرف  ار  شیوخ  نامالغ  تشاد و  هاگن  ار  رتسا  دـیامرف . تیاور  ناشیا  يارب  شمارک  ءاـبآ  زا  ار  یثیدـح  دـیامنب و  ناـنآ  هب  ار 

، دوب هتخیوآ  شندرگ  رب  هک  تشاد  هتفاب  يوسیگ  ود  دـیدرگ ، نشور  ترـضح  نآ  كراـبم  تعلط  ندـید  هب  قیـالخ  نآ  مشچ  دـنرادرب ،
ءاملع دندادیم . هسوب  ار  شرتسا  مس  یضعب  دندیتلغیم و  كاخ  رد  یضعب  دنتسیرگیم ، یضعب  دندیشکیم ، دایرف  یضعب  روباشین  مدرم 
ءالما ياعدتـسا  ترـضح  نآ  زا  روکذـم  ظفاح  ود  هاـگنآ  دـندش ، شوماـخ  همه  مدرم  دیـشاب ! شوماـخ  مدرم  يا  هک : دـندروآرب  گـناب 

نع قداصلا ، رفعج  هیبا  نع  مظاکلا ، یسوم  وبا  ینثدح  : » دومرف هیلع  یلاعت  هللا  مالس  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  دندومن ، ثیدح 
نع نیسحلا ، هیبا  نع  نیدباعلا ، نیز  هیبا  نع  رقابلا ، دمحم  هیبا 

هحفص 228 ] ]
لاـق ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ینیع  ةرق  یبـیبح و  ینثدـح  لاـق  مهیلع ،» همالـس  مهنع و  هللا  یـضر  بلاـطیبا  نب  یلع  هیبا 

سپـس یباذع » نم  نما  ینـصح  لخد  نم  ینـصح و  لخد  اهلاق  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  آل  لوقی : ةزعلا  بر  تعمـس  لاق  لیربج ، ینثدـح 
[. 33 . ] داتفا هارب  ناش  فیرشت  دومرف و  اهر  ار  رتسا 

نآ هکنیا  حیـضوت  دـندوب . سک  رازه  تسیب  دـندرک  باـسح  دنتـشون  ار  ثیدـح  نیا  هک  عمج  نآ  ناـیم  رد  ار  تاود  ملق و  لـها  دـنیوگ 
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دوب . يداع  شثحب  هکنآ  لاح  دندینشیم و  ثیدح  تیاور  ءانثا  رد  ار  مالسلاهیلع  ماما  ترضح  توص  همه  میظع  ماحدزا 
تیاور ار  ثیدـح  ود  ره  هک  دـیاشیم  و  ناکزالاب . لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاب و  ۀـفرعم  نامیالا  تسا : نیا  يورم  ثیدـح  یتیاور  رد  و 

دشاب . هدومرف 
[34 . ] یلاعت هللا  ءاشنا  دبای ، افش  دوش  هدناوخ  دشاب  هتشاد  نونج  هک  یـسک  رب  بهذلا  ۀلـسلس  ثیدح  دنـس  هچنانچ  دیوگ  لبنح  نب  دمحا 

125 قعاوص 126 / 
ماما دـیدرگ ، دـیع  زامن  يزامن  شیپ  يارب  يو  جورخ  زا  عناـم  هک  تشگ  یلوتـسم  جازم  رب  یلقث  ار  نومأـم  دـیع  ياـه  حبـص  زا  یکی  رد 

دومن عانتما  ماما  راذگب . مدرم  يارب  ار  دیع  زامن  وش و  راوس  زیخرب و  تفگ : ار  هیلع  یلاعت  هللا  مالس  اضرلا  یلع  نسحلاوبا 
هحفص 229 ] ]

ملاع رد  ارت  هلیـسو  نیدب  مهاوخیم  تفگ : نومأم  راد ، روذعم  دیع  زامن  نیا  زا  ارم  تسه  یطورـش  وت  نم و  نیب  رد  هک  یناد  وت  دومرف  و 
ترـضح تبقاع  درک  حاحلا  باب  نیا  رد  يوت و  هفیلخ  نم  زا  دعب  ینم و  دـهعیلو  هک  مزاس  روهـشم  قافآ  رد  ارت  رما  منادرگ و  زاوآ  دـنلب 

نم سپ  مراذـگب ، دـیع  زامن  مورب و  دـیاب  تسین و  هراچ  رگا  و  مراد ، رت  تسود  يراد  فاعم  راک  نیا  زا  ارم  هک  دومرف  مالـسلاهیلع  اـضر 
نومأم نک . لمع  یهاوخ  هک  عون  ره  تفگ  نومأم  دربیم ، فیرشت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  موریم  زامن  هب  ناس  نادب 

دنور . هاگ  زامن  هب  ترضح  نآ  باکر  مازتلا  رد  دنوش و  راوس  شتلود  نایعا  نایهاپس و  ناهدنامرف و  ات  دومرفب 
راظتنا ار  شیئامرف  فیرشت  دندش و  عمج  شاهناخ  باب  رد  ناربکم  و  نانذوم ، ءارق و  دنتفر . ترـضح  نآ  يهناخ  ردب  دندش و  راوس  مدرم 

شیاهسابل نیرت  رخاف  هدومرف . لسغ  هکیلاح : رد  دندروآ  فیرشت  نوریب  هیلع  هللا  مالـس  اضر  ترـضح  دنیایب . نوریب  هناخ  زا  هک  دندربیم 
داتفا و هارب  هدایپ  لاح  اب  دوب . هتفرگ  تسد  رد  اصع  و  هدرب ، راکب  رطع  و  هتخیوآ ، شود  رب  ار  نآ  زا  يهشوگ  هتـسب و  هماـمع  هدیـشوپ ، ار 

عولط ماگنه  هب  دـنتفریم ، هدایپ  شتمدـخ  رد  دـندرک و  نینچ  زین  نانآ  دـننک و  نینچ  اـت  دومرفن  ار  شیوخ  عاـبتا  یلاوم و  و  دـشن ، راوس 
دندید تلاح  نیدب  ار  ترضح  نآ  نایهاپـس  ناهدنامرف و  نوچ  دنتـشادرب ، ریبکت  لیلهت و  هب  گناب  دنداتفا و  هارب  هاگ  زامن  بناجب  باتفآ 
لیلهت ریبـکت و  هب  گـناب  هیلع  هللا  مالـس  اـضر  ترـضح  نوـچ  دـندرپس . ناـشنامالغ  هب  ار  شیوـخ  ياهبـسا  دـندش و  هداـیپ  هـمه  سرت  زا 

گناب ترضح  نآ  اب  همه  تشادیمرب 
هحفص 230 ] ]

ریبکت و هب  ار  اهنآ  اهراوید  اه و  طایح  هک  دنتـسنادیم  نانچ  مدرم  یتح  دـنتفریم . شتمدـخ  رد  هداـیپ  دنتـشادیم و  رب  لـیلهت  ریبکت و  هب 
دش . دنلب  مدرم  لاح  هبذج و  الیو  او  نویش و  گناب  دنهدیم  باوج  لیلهت 

هکلب ام  ناج  نوخ و  تشگ و  دنهاوخ  يو  يهتفیش  مدرم  دسرب  یلصم  هب  اضر  رگا  تفگ : ار  وا  لهس  نب  لضف  دیـسر . نومأم  هب  ربخ  نیا 
زا نسحلاابا  يا  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  يو  دزن  نومأم  رادزاب . راـک  نیا  زا  ار  وا  تسرفب و  يو  يوس  داـتفا . دـهاوخ  رطخ  رد  امـش  نآ  زا 

زامن اهنآ  يارب  شیپ  نیا  زا  هک  یـسک  درگ . زاب  شیوخ  هناـخ  هب  متـسین  یـضار  امـش  تقـشم  هب  لاـح  میدرک و  دـیع  زاـمن  فیلکت  اـمش 
زامن تفر و  هاگ  زامن  هب  دش و  راوس  نومام  دومرف و  تعجارم  دوخ  هناخ  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دراذگ . دهاوخ  مه  لاح  هدراذـگ 

[. 35 . ] دراذگب مدرم  يارب 
نع مظاکلا ، یسوم  یبا  ینثدح  هنع : هللا  یضر  اضرلا  یلع  لاق  تسا : هدمآ  ظفل  نیدب  بهذلا  ۀلسلس  ثیدح  دنـس  راصبالا  رون  باتک  رد 

یبیبج و ینثدح  لاق : یضترملا ، یلع  هیبا  نع  البرک . دیهش  هیبا  نع  نیدباعلانیز ، یلع  هیبا  نع  رقابلا ، دمحم  هیبا  نع  قداصلا ، رفعج  هیبا 
الا هلا  ۀملک ال  لاق : یلاعت ، هناحبس و  ةزعلا  بر  ینثدح  لاق : مالسلاهیلع ، لیربج  ینثدح  لاق : ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینیع  ةرق 

لخد نم  ینصح و  هللا 
هحفص 231 ] ]
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[. 36 . ] یباذع نم  نما  ینصح 
دنتشونب و الط  اب  ارنآ  دومرفب  دیـسر  هیناماس  ءارما  زا  یکی  هب  دنـس  نیا  اب  ثیدح  نیا  دیوگ : هنع  یلاعت  هللا  یـضر  يریـشق  مساقلاوبا  ماما 

ارم تفگ : درک ؟ هچ  وت  اـب  یلاـعت  قـح  هک  دندیـسرپ  دـندید و  باوـخ  رد  گرم  زا  سپ  ار  وا  دـندومن ، نفد  شربـق  رد  هک  درک  تیـصو 
[. 37 . ] تسادخ لوسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنآ  هب  نم  قیدصت  هللا و  الا  هلا  هب ال  نم  ظفلت  هب  دیزرمایب 

و یضوح ، یلاعت  هللا  هدروا  الف  یضوحب  نمؤی  مل  نم  لاق : هنا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هئابآ  نع  اضرلایسوم  نب  یلع  نع  و 
دزاسیمن و دراو  نآ  رب  ار  وا  یلاعت  قح  دـشاب  هتـشادن  نامیا  نم  ضوح  هب  سک  ره  ینعی : یتعافـش . هللا  هل  انا  الف  یتعافـشب  نمؤی  مل  نم 

[. 38 . ] دیامرفیمن لیان  نادب  ار  وا  لجوزع  يادخ  دشابن  نمؤم  نم  تعافش  هب  سک  ره 
یلاعت هللا  مالس  اضرلا  یلع  ماما  شدعـسا  دلو  و  دومرف ، لاقتنا  قح  برق  ماقمب  یلاعت  هللا  مالـس  مظاک  ماما  نوچ  تفگ : ییحی  نب  ناوفص 

( نوراـه ینعی   ) نیا زا  وت  رب  هک  میدرک  ضرع  شروضح  هب  و  متـشاد ، سرت  شکراـبم  دوـجو  رب  تفاـی ، روـهظ  ترـضح  نا  زا  سپ  هیلع 
[. 39 . ] تسین هار  نم  رب  ار  وا  درک و  ار  دوخ  ششوک  بیاغ  يو  دومرف : میراد ، سرت 

هحفص 232 ] ]
اعدا دوـخ  سفن  يارب  ار  تفـالخ  و  داـتفا ، شیپ  هـیلع ) هللا  مالـس  اـضرلا  یلع  ماـما  ینعی   ) يا تـفگ : ار  نوراـه  یکمرب  دـلاخ  نـب  ییحی 

[. 40 [ ؟ میشکب ار  اهنآ  يهمه  هک  یهاوخیم  تسا  یفاک  ار  ام  میدرک  شردپ  اب  هچنآ  تفگ : نوراه  دنکیم ،
ار دوخ  تروص  تشذگب و  ام  رب  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  مدوب  ینم  رد  هیلع  یلاعت  هللا  مالـس  اضرلا  یلع  ماما  اب  نم  هک  دنک  تیاور  رفاسم 
رد دمآ . دهاوخ  ناشرـس  هب  هچ  لاسما  دننادیمن  ناگراچیب  هچ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دنام . ظوفحم  رابغ  زا  هک  دوب  هدیـشوپ  یلیدـنم  اب 

دنتفای . ضارقنا  نوراه  تسد  هب  لاس  نامه 
: دیوگ رفاسم  تسویپ . مهب  ار  دوخ  ياطسو  هبابس و  تشگنا  میت و  ود  نیا  لثم  نوراه  نم و  هکنآ  رتبیجع  نیازا  و  مالسلاهیلع : دومرف  و 

[. 41 . ] دیدرگ نفد  نوراه  بنج  رد  تفای و  تافو  هک  هاگنآ  ات  متسنادن  ار  نوراه  دروم  رد  شنخس  ینعم  هللا  و 
نومأم هللادـبع  مدرک : ضرع  تشک . دـهاوخ  ار  دـمحم  هللادـبع  دومرف : هیلع  یلاعت  هللا  مالـس  اضرلا  یلع  ماما  هک  تفگ : راـسی  نب  نیـسح 

[. 42 . ] دش نانچ  و  يرآ . دومرف : ار ؟ نیما  دمحم 
یلع ماما  درگرب  مشاهینب  ناناوج  زا  یعمج  ام  تفگ : یسوم  نب  نیسح 

هحفص 233 ] ]
تئیه يهطساو  هب  ام  تکالف ، ساردنا و  تیاهن  رد  تشذگب  ام  رب  يولع  رمع  نب  رفعج  هاگان  میدوب ، هتـسشن  هیلع  یلاعت  هللا  مالـس  اضرلا 

تـشذگن یهام  ابیز . تئیه  ناوارف و  يهمدخ  لام و  اب  دید  دیهاوخ  ار  وا  ابیرق  دومرف : مالـسلاهیلع  اما  میدیدیم . رگیدمه  رد  وا  سردنم 
میتساخیم ياب  رب  تشذگیم  ام  رب  شیوخ  مشح  لیخ و  اب  دش و  بوخ  شلاح  تفرگ و  الاب  شراک  دندرپس و  ودب  ار  هنیدـم  تیلوت  هک 

میدروآیم . اج  هب  ار  يو  مارتحا  میظعت و  و 
158 ص 159 /  راصبالارون ،

یقرواپ

ةوبنلا ص 182 . دهاوش  [ 1]
. 6 خیراتلا 336 /  یف  لماکلا  ةوبنلا ص 183 . دهاوش  [ 2]

ۀقرحملا ص 203 . قعاوصلا  ۀمهملا ص 226 . لوصفلا  بلاطلا ص 310 . ۀیافک  لوؤسلا ص 88 . بلاطم  صاوخلا ص 364 . ةرکذت  [ 3]
ۀقرحملا ص 203 . قعاوصلا  ةوبنلا ص 183 . دهاوش  بلاطلا ص 310 . ۀیافک  صاوخلا ص 364 . ةرکذت  [ 4]
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راصبالارون 205 . ۀمهملا ص 244 . لوصفلا  [ 5]
ةدوملا ص 384 . عیبانی  ۀمهملا ص 245 . لوصفلا  [ 6]

ةوبنلا ص 183 . دهاوش  [ 7]
ةدوملا ص 384 . عیبانی  ةوبنلا ص 184 . دهاوش  [ 8]

ةوبنلا ص 184 . دهاوش  [ 9]
راصبالا ص 321 . رون  لودلا ص 114 . رابخا  ۀمهملا ص 245 . لوصفلا  ةوبنلا ص 184 . دهاوش  [ 10]

فارشالا بحب  فاحتالا  ةوبنلا ص 184 . دهاوش  ۀـمهملا ص 230 . لوصفلا  . 2 نیطمسلا 241 /  دئارف  صاوخلا ص 238 . ةرکذـت  [ 11]
راصبالا ص 206 . رون  ص 60 .

راصبالارون ص 206 . ص 185 . ةوبنلا ، دهاوش  ۀمهملا ص 60 . لوصفلا  لوؤسلا ص 85 . بلاطم  [ 12]
راصبالارون ص 153 . فارشالا ص 165 . بحب  فاحتالا  صاوخلا ص 130 . ةرکذت  [ 13]

ةوبنلا ص 185 . دهاوش  [ 14]

ةوبنلا ص 186 . دهاوش  [ 15]

ةوبنلا ص 186 . دهاوش  [ 16]
ةوبنلا ص 186 و 187 . دهاوش  [ 17]

راصبالارون ص 322 . ةوبنلا ص 187 . دهاوش  ۀمهملا ص 247 . لوصفلا  [ 18]
ةوبنلا ص 187 . دهاوش  [ 19]
ةوبنلا ص 187 . دهاوش  [ 20]
ةوبنلا ص 187 . دهاوش  [ 21]

راصبالارون ص 323 . ةوبنلا ص 187 . دهاوش  ۀمهملا ص 246 . لوصفلا  [ 22]
ةوبنلا ص 188 . دهاوش  [ 23]
ةوبنلا ص 188 . دهاوش  [ 24]

نیظعاولا ص 229 . ۀضور  ةوبنلا ص 188 . دهاوش  [ 25]
. 190 ةوبنلا ص 188 -  دهاوش  [ 26]

رانید . رازه  هد  هن  تسا  هدمآ  مهرد  رازه  هد  ءابدالا  مجعم  یبرع  نتم  رد  [ 27]
راصبالا ص 310 . رون  . 11 ءابدالا 102 /  مجعم  [ 28]

فاحتالا ص 60 . ۀهملا ص 229 . لوصفلا  [ 29]
راصبالارون ص 309 . ص 247 و 248 . ۀمهملا : لوصفلا  [ 30]

ۀقرحملا ص 204 . قعاوصلا  [ 31]
راصبالارون ص 322 . ۀمهملا ص 246 . لوصفلا  ۀقرحملا ص 204 و 205 . قعاوصلا  [ 32]

لودلا ص 115 . رابخا  ۀقرحملا ص 389 . قعاوصلا  صاوخلا ص 136 . ةرکذت  ۀمهملا ص 253 و 254 . لوصفلا  [ 33]
ۀقرحملا ص 204 . قعاوصلا  ۀمهملا ص 253 و 254 . لوصفلا  [ 34]

راصبالارون ص 320 . ۀمهملا ص 260 و 261 . لوصفلا  [ 35]
راصبالارون ص 313 . [ 36]
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راصبالارون ص 314 . ۀیریشقلا ص 364 . ۀلاسرلا  [ 37]
. 2 ءایلوالا 311 /  تامارک  عماج  ص 314 . راصبالارون ، ۀمهملا ص 227 . لوصفلا  [ 38]

راصبالارون ص 124 . [ 39]

راصبالارون ص 322 . [ 40]

راصبالارون ص 323 . [ 41]

راصبالارون ص 323. [ 42]

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)
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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)
 ... 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 
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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