
 ةفم اهلل الؽضهو الؽضیم

 عالصً ععتً سهؿً

 ۹۰۳۳ آةان ۰۲ ةا نصادف ۰۲۰۲ اکختؽ ۰۲ نَرعً 

 ۰۲ ـیػ ىا انیؽ الهَنيیو پيشهیو علیفً ضضؽت نفیص نَؾَد ؾلیً الفالم ةخاریظ 
ععتً  در نفشػ ةیج الهتارک اـالم آةاد حلفَرد ۹۰۳۳ آةان ۰۲ ةا نصادف ۰۲۰۲ اکختؽ

غق پسهؿً ایؽاد فؽنَدىػ کً ةا حؽسهً كػه در زةان ٌای نغخلف ةؽ ایم حی ای زىػه 
 كػ.

ایػه اهلل حؿالٰی ةيصؽه الؿؾیؾ ـلفلً ذکؽ عیؽ اصطاب ةػر را ادانً دادىػ و  ضضَر اىَر
اىصاری رضی اهلل ؾيً را ةیان فؽنَدىػ، و  ؾَف ةو ضارث ةو رفاؾًنطاـو ضضؽت 

اـهق  كَد، ین ؽیکً انؽوز از او ذکؽ ع یا یصطاة ویاول در ایو نَرد فؽنَدىػ:
ةيَىشار اىصار  لًیؾَف از كتضضؽت  .اـج یضضؽت ؾَف ةو ضارث رفاؾً اىصار

از  یکیةَد. ضضؽت نؿاذ و ضضؽت نؿَذ ةؽادران ضضؽت ؾَف ةَدىػ. ضضؽت ؾَف 
 ؿجیدر ة یکؽده ةَدىػ و و ؿجیاـج کً اول از ٌهً ةً نکً آنػه و ة یآن كق اىصار

ةَد، ضضؽت ؾَف ةو  یکً سيگ سار یدر روز غؾوه ةػر ٌيگان ؾلتً ٌم ضضَر داكج.
 ًیاهلل ؾل یرـَل اهلل صل ای: ػیو ـلم پؽـ ًیاهلل ؾل یاکؽم صل تؽانیؾفؽا از ضضؽت پ

 انتؽیضضؽت پ كَد؟ یعَكطال ن لخؽیو ـلم عػاوىػ نخؿال از کػام ؾهل ةيػه عَد ة
نلغَل ةاكػ و ةػون  سيگکً دـخق در  ویو ـلم فؽنَدىػ: از ا ًیاهلل ؾل یاکؽم صل

در آىشا  ػیسيگ اـج پؿ ةا ػانیاگؽ در ن یؿيیحؽس و لؽز ةيشيگػ  چیٌ یزره ٌم ة
ىخؽس و كشاع ةاكػ آىگاه ضضؽت ؾَف ةو ؾفؽا زره عَد را درآورد و رفج و كؽوع 



در کخب اضادید اـم كان ٌم در آن  كػ.  ػیكٍ ػنیةً سيگ کؽد و در ضال سيگ
 اصطاب ذکؽ كػه اـج کً روز ةػر ةً اةَ سٍل ضهلً کؽدىػ.

الٰی ةيصؽه الؿؾیؾ ذکؽ عیؽش فؽنَدىػ، صطاةی دیگؽی کً ضضَر اىَر ایػه اهلل حؿ
ىانق ضضؽت  ضضؽت اةَ ایَب اىصاری رضی اهلل ؾيً ةَدىػ. ضضَر اىَر فؽنَدىػ:

ٌؽ دو نؿؽوف اـج. ضضؽت  ًیةا ىام و کي یةَد، و بیةو کل ػیعالػ و ىام پػرش ز
کؽد کً در  ػایـؿادت پ یعؾرج و كاعً ةيَىشار ةَد، و لًیاز كت یاىصار َبیاةَا

اکؽم  انتؽیضضؽت پ ةکيػ. ؿجیة یؾلتً ةً ٌهؽاه ٌفخاد اىصار ؿجیة ویٌيگام دون
 هانیپ ؽیو ضضؽت نصؿب ةو ؾه یاىصار َبیضضؽت اةَا ویو ـلم ة ًیاهلل ؾل یصل

 [از نکً]و ـلم  ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیکً ضضؽت پ یٌيگان ةفخً ةَدىػ. یةؽادر
و  یحا زنان ـاعخً كػن نفشػ ىتَ لانیآوردىػ، ا فیحلؽ يًیٌشؽت ىهَده و ةً نػ

 اكانج ىهَدىػ. یاىصار َبیدر نيؾل ضضؽت اةَا لانیٌا عاىً

ضضَر اىَر ایػه اهلل حؿالٰی ةيصؽه الؿؾیؾ از اكختاـات ضضؽت نصلص نَؾَد نیؽزا 
ةلیؽ الػیو نطهَد اضهػ رضی اهلل ؾيً علیفث الهفیص الراىی و ضضؽت نیؽزا ةلیؽ 

كؽح ایو حهام اضَال ةیان پفؽ نفیص نَؾَد ؾلیً الفالم »هلل ؾيًاضهػ رضی ا
فؽنَدىػ.کً ةؽای ضصَل ـؿادت نیٍهاىی ضضَر اکؽم صلی اهلل ؾلیً وآلً وـلم ٌؽ 
کفی از كتیلً ةيَ ىشار آرزو داكج چياىچً از فؽط كَر و نطتج داكخيػ اففار ىاكً 

 انتؽیضضؽت پ ی گؽفخيػ،ضضؽت رـَل کؽیم صلی اهلل ؾلیً وآلً وـلم را ةً دـج ن
 یؿيینانَر اـج  ویاکيَن ا ػ،یام را رٌا کي و ـلم فؽنَدىػ: ىاكً ًیاهلل ؾل یاکؽم صل

اففار ىاكً را آزاد  .عػا ةاكػ، در آىشا عَد ةً عَد عَاٌػ ىلفج جیکً نل ییٌؽ سا
دو کَدک  ؽانیو و ؽیةا ویکً ةً زن یةً سلَ رفج و  و وكخ َاشی َاشیگؼاكخيػ و آن 



اهلل  یاکؽم صل انتؽیضضؽت پ یٌا و عاىً یکً ةؿػًا در آن نفشػ ىتَ ػیرـ يًینػ میخی
و ـلم فؽنَدىػ:  ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیضضؽت پ .و ـلم ـاعخً كػ، ىلفج ًیؾل

 انی: از نػىػیو پؽـ .كؽارگاه ناـج ویعػا ٌه جیكاءاهلل الهيؾل ػاٌؽًا در نل ٌؼا ان
 یاىصار َبیاـج؟ اةَا کخؽیىؾد ینفلهاىان نيؾل چً کف یؿيیافؽاد عَدنان 

دِر آن اـج، لعفا  ویام، و ا رـَل اهلل، عاىً ایسلَ آنػ و ؾؽض کؽد:  ؽیةالفاصلً ـؽ
ـاکو كػىػ.  در ظتلً ٌهکف ضضَر اکؽم صلی اهلل ؾلیً وآلً وـلم .ػیاوریة فیحلؽ
فکؽ عَاةلان ىتؽد کً  ویو ٌهفؽش حهام كب ةً ـتب ا َبیكب كػ، اةَا یوكخ

و  میٌفخ لانیا یٌفخيػ و نا ةاال ؽكانیو ـلم ز ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیضضؽت پ
از حؽس  َبیاػؽف آب كکفج و اةَ کیاحفاق افخاد کً از دـخلان  ویافؾون ةؽ آن، ا

آب اىػاعج و آن را  یةچکػ ةالفاصلً لطاف عَد را رو وییاز آن پا یا نتادا كعؽه يکًیا
و  ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیدر عػنج ضضؽت پ یکً صتص كػ، و ید. ٌيگانعلک کؽ

درعَاـج کؽد کً ضضؽت در ظتلً ةاال ـاکو كَىػ،  ادیـلم ضاضؽ كػ و ةا اصؽار ز
ةً اكانج در ظتلً  ػشیاصؽار كػ ػنیانا ـپؿ ةا د ىػحأنل کؽد یضضؽت اول که

در عػنج  َبیاةَا .عاىً، ضضؽت ٌفج ناه ـکَىج ىهَدىػ ویكػىػ. در ا یاول راض
و از  کؽد ین لیآن را عَدش ن ناىػ ین یکً ةاك ییو غؼا فؽـخاد یضضؽت غؼا ن آن
 انتؽیکً از آىشا ضضؽت پ گؼاكج یعَد را ٌهاىشا ن یٌا ؾلق و اعالص اىگلج یرو

 انتؽیضضؽت پ یةؽا َبیضضؽت اةَا ،یةار .عَردىػ یو ـلم ن ًیاهلل ؾل یاکؽم صل
 یكػه ةَد، ٌيگان غخًیر ؽیکً در آن ـ ػیحػارک د ییو ـلم غؼا ًیاهلل ؾل یاکؽم صل
 ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیضضؽت پ یٌا درةاره اىگلج یٌا ةاگؽداىػه كػىػ، و کً ػؽف

 ٌا کً ػؽف یػؽف عَرده اـج، آن کف یةً کشاٌا لانیٌا کً اىگلج ػیو ـلم پؽـ



 لیو ـلم غؼا ن  ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیانؽوز ضضؽت پرا آورده ةَد گفج کً 
و ـلم ةاال رفج و  ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیضضؽت پ یىگؽان كػ و ةً ـَ یىکؽدىػ، و

 ؽ،یو ـلم فؽنَدىػ: ىغ ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیضؽام اـج؟ ضضؽت پ ؽیـ ای: آػیپؽـ
را کً كها  یؾیگفج: چ یاىصار َبینو آن را دوـج ىػارم. آىگاه اةَا یول فجیضؽام ى

 یاکؽم صل انتؽیکً ةؽ ضضؽت پ ػیگَ ین ینو ٌم دوـج ىػارم. راو ػ،یدوـج ىػار
اکؽم  انتؽیلؼا ضضؽت پ آوردىػ ین یو وض كػىػ یو ـلم فؽكخگان ىازل ن ًیاهلل ؾل

  .فجیى مضؽا ویانا ا ػىػیپفيػ یرا ىه یةَدار ؾیچ چیو ـلم ٌ ًیاهلل ؾل یصل

اهلل  یاکؽم صل انتؽیکً ةً ٌهؽاه ضضؽت پ افجیـؿادت  یاىصار َبیضضؽت اةَا
 .كؽکج کيػ گؽیةػر، غؾوه اضػ، غؾوه عيػق و حهام غؾوات د  و ـلم در غؾوه ًیؾل

حهام  یاىصار َبیاحفاق افخاد، آن كب ضضؽت اةَا ًیکً ازدواج ضضؽت صف یٌيگان
ةؽٌيً  ؽیو ـلم ةا كهل ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیضضؽت پ یاز اردو ؽونیكب ة
کً صتص كػ، ضضؽت  یداد و در ٌؽ چٍار ظؽف اردو نػام چؽخ زد، ٌيگان یىگٍتاى

و  ػىػیعَد د یاز اردو ؽونیة را َبیو ـلم ضضؽت اةَا ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیپ
زن  ویرـَل اهلل، نو از ا ایؾؽض کؽد:  یچً كػه اـج؟ و َبیاةَا یفؽنَدىػ: ا

حازه کفؽ را رٌا  ویاىػ و ا كَنق کلخً كػه ٌَؽش و نؽدم ٌمچَن پػر و ك ػمیحؽـ
دادم آىگاه  یاز كها نطافؼج کيم، حهام كب ىگٍتاى يکًیکؽده اـج، لؼا نو ةا فکؽ ا

دؾا  یاىصار َبیو ـلم در ضق ضضؽت اةَا ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیضضؽت پ
نطافؼج  َبیکً پؽوردگارا، از اةَا یطفؼيیکها ةات  َبیعَاىػىػ کً اللٍم اضفغ اةا ا

  کو چياىکً او حهام كب از نو نطافؼج ىهَد.



ضضَر اىَر ایػه اهلل حؿالٰی ةيصؽه الؿؾیؾ یک روایج از ضضؽت نطهَد ةو رةیؽ را ةیان 
و ـلم فؽنَدىػ:  ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیضضؽت پفؽنَدىػ کً در آن آنػه اـج کً 

ةاكػ و  ؽفخًیضؽام کؽده اـج کً ال الً اال اهلل را پؼ یعػاوىػ نخؿال آحق را ةؽ آن کف
وكخی ایو روایج پیق ضضؽت اةَ ایَب اىصاری رضی  ةاكػ. یالٍ یاز آن ظالب رضا

ـغيم را رد کؽد و گفج: ةغػا نو فکؽ  َبیضضؽت اةَا اهلل ؾيً ةؽدىػ ایلان گفخيػ:
 یؿيی یا گفخً ةاكيػ کً حَ گفخً ویيچيیو ـلم ا ًیاهلل ؾل یکً رـَل عػا صل کيم یىه

 ؽیةل ؽزایضضؽت ن ویدرةاره ا ضؽام اـج. ػیکً فلط ال الً اال اهلل ةگَ یآحق ةؽ کف
آنػه اـج کً نو كال ال الً اال  ویٌه دیاضهػ ٌم ىؼؽ عَد را ىَكخً اـج کً در ضػ

 ویکً در ا فػیىَ یاضهػ در ادانً ن ؽیةل ؽزایضضؽت ن ةؼالک وسً اهلل، یتخغیاهلل 
 یرا رد کؽده اـج کً از لطاظ اصَل و نتاى یریضػ یاىصار َبیضضؽت اةَا جیروا
کً در  یحصَر یعَد، ةؽ نتيا جیدرا یةؽ نتيا َبیدرـج ةَد،انا ضضؽت اةَا جیروا

اضهػ در ادانً  ؽیةل ؽزایـؽةاز زد، ضضؽت ن دیضػ ویا ؽفخویذٌيق ةَد از پؼ
ةلکً آىٍا  کؽدىػ یرا كتَل ىه دیضػٌؽ  یظَر ویذاةج کيػ کً صطاةً ٌه عَاٌػ ین

اهلل  یول ػیضضؽت ـ ،یةغار صیصط دیضػ ویدر كؽح ا .کؽدىػ ین قیحؿهق و حطل
اكؽار  ویاـج کً ا ویاز ا یةؼالک وسً اهلل ضاک یتخغیانا سهلً  كاه ىَكخً اـج کً

عػا ال الً اال اهلل  یکً كلتًا ةً عاظؽ سلب رضا یکف یؿيیةاكػ  ػیاز چً ىَع ةا ػیحَض
 ةؽ او آحق ضؽام اـج. ػ،یگَ ین

 یا و ـلم ذره ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽینتارک ضضؽت پ قیدر ر َبیضضؽت اةَا یةار
و  ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیو آن را ةؽداكج و ةً ضضؽت پ ػیرا د ؽهیو غ یا ؾهیر ای

و ـلم فؽنَدىػ: عػا از  ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیـلم ىلان داد آىگاه ضضؽت پ



در  یاىصار َبیضضؽت اةَا .دوـج ىػارد  یآن را و ًرا دور کيػ ک یؾیآن چ َبیاةَا
 یةَد و ضضؽت ؾل یو سيگ ىٍؽوان در للکؽ ضضؽت ؾل ویسيگ سهل و سيگ صف

کً  كَدیانؽ آكکار ن ویداكج از ا یاىصار َبیکً ةؽ ذات ضضؽت اةَ ا یاؾخهاد
 اةَ ضضؽت كػىػ نيخلل آىشا و دادىػ كؽار عَد الغالفًکَفً را دار یضضؽت ؾل یوكخ

در  یناىػ ضخ يًینػ یوال یٌشؽ ۰۲ةؽگهاكخيػ و او حا  يًینػ یرا وال یاىصار َبای
را حاعج، آن زنان ضضؽت  يًینػ ًینؿاو ؽیان یةو اةَار حاع ـپاه كان فؽی یفؽناىػٌ

در ؾٍػ   ةً کَفً رفج. یضضؽت ؾل قیرا وداع گفج و پ يًینػ یاىصار َبیاةَ ا
ً ةصؽه ضضؽت انیؽ نؿاویً رضی اهلل ؾيً ضضؽت اةَ ایَب اىصاری رضی اهلل ؾيً ة

نيؾل عَد را  یو یرفج و در عاىً ضضؽت اةو ؾتاس ـاکو كػ. ضضؽت اةو ؾتاس ةؽا
ةا كها عَاٌم کؽد، ةً  یاکؽم  رفخار کؽد انتؽیکً ةا پ یکؽد و گفج کً: نو ٌهاىيػ ًیحغل

نو از  ػ،یکؽد ییؽایو ـلم پؼ ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیکً كها از ضضؽت پ یا گَىً
ضضؽت اةو ؾتاس ةً عاىَادہ عَد دـخَر داد و عاىَادہ او از عاىہ عارج  کيم یكها ن

عاىً نال كها اـج و او چٍل ٌؾار درٌم و  یكػ. ضضؽت ؾتاس گفج کً حهام دارا
 َبی. در زنان انارت ؾلتً ضضؽت اةَ ا .داد َبیضضؽت اةَ ا لیحطَ غالم ةً فجیة

 کیفلط ةً عاظؽ  .ةَد دیـفؽ ةً عاظؽ ضػ ویدو ةار ةً نصؽ نفافؽت کؽد. اول
از اةَ ؾتػ  ـفؽ را حطهل کؽد. ٌای¬یـغخ یؽاىفالیدر پ َبیضضؽت اةَ ا دیضػ

و ؾتػ اهلل  [میکي ین یاینفافؽت در] میةَد ایاـج کً نا در در ینؽو یالؽضهو ٌتل
ٌهؽاه نا ةَد. او از کيار  ؾیى یاىصار َبیةَد و ضضؽت اةَ ا ؽیةؽ نا ان یفؾار ؿیةو ك

. کؽد¬ین یىگٍتاى ؽانیو داكج از اـ کؽد¬ین میرا حلف میرد كػ کً انَال غي یکف
افخاده اـج، او اـخففار کؽد کً ةا او  ًیةً گؽ یکً زى ػدی¬ینچً  َبیضضؽت اةَ ا



کً آن  ػگَی¬ین یچً احفاق افخاد. نؽدم گفخيػ کً پفؽش را از اش سػا کؽدىػ. راو
 هجیکييػه انَال غي میوكج او دـج ةچً را گؽفج و ةً دـج نادرش داد. ـپؿ حلف

 َبیضضؽت اةَ ا ؿیکؽد ؾتػ اهلل ةو ك فیرفج و ناسؽا را حؿؽ ؿیؾتػ اهلل ةو ك قیپ
گفج کً نو از  [َبیضضؽت اةَ ا]او  ؟یکار را کؽد ویچؽا ا ػیرا فؽا عَاىػ و پؽـ

کً  نادر و ةچً اش را از ٌم سػا کؽد  ی: کفػمیوـلم كي ًیاهلل ؾل یاکؽم صل انتؽیپ
 .او و نطتَةان او نفاركج عَاٌػ اىػاعج انین ؾیعػاوىػ در روز رـخاع

ایػه اهلل حؿالٰی ةيصؽه الؿؾیؾ ةً رفخار ر ةؿػ از ةیان فؽنَدن ایو روایج ضضَر اىَ
عارسی نی کييػ، اكاره پياٌيػگان  اىفاىی کً در انؽیکا و کلَرٌای پیلؽفخً ةا غیؽ

. ةً ٌؽ  .فجیکً ىهَىً عَد كان چ ييػیةت ػیاـالم ةا وینؿخؽضکؽدىػ و فؽنَدىػ کً 
 ویو ةػ ػیكان سػا ىکي ای ه ةچً از را ٌا کً نادر ورزد ین ػیضػ حاک ویضال اـالم حا ا

 .ػیىکي جیذرا ا گؽید کی قیظؽ

ضػ نفلم ةَد کً عَد اصطاب از او  ویحا ا یاىصار َبیفضل و کهال ضضؽت اةَ ا
.ضضؽت اةَ ایَب اىصاری رضی اهلل ؾيً ةؿػ از کؽدىػ ین افجیراسؽ ةً ضل نفائل در

وفات پیانتؽ اکؽم صلی اهلل ؾلیً وآلً وـلم حا وفات عَد در سٍاد نلغَل ةَدىػ و در 
 ًیدر اـخاىتَل حؽک یاىصار َبینؾار ضضؽت اٌشؽی در كفعيعيیً فَت کؽدىػ،  ۲۰

 د.كؽار دار

 انیذکؽ اصطاب ةػر ةً پا اکيَن ضضَر اىَر ایػه اهلل حؿالٰی ةيصؽه الؿؾیؾ فؽنَدىػ:
عَاٌم کؽد. كتال ةً اعخصار  انیة يػهیدر آ فًیاـج، اىلاءاهلل ذکؽ چٍار عل ػهیرـ

 یكتال ذکؽ ةؽع يگَىًیٌه عَاٌم کؽد. انیكػه اـج انا اکيَن ةً ظَر نفصل ة انیة



درةارٔه آىان فؽاٌم كػ، آن  لخؽیكػه ةَد اگؽ اظالؾات ة انیصطاةً ةً ظَر اعخصار ة
 .عَاٌم کؽد انیٌم ة

نؽضَنیو را فؽنَدىػ و ةؿػ از  ۴ضضَر اىَر ایػه اهلل حؿالٰی در اعخخام ععتً ذکؽ عیؽ 
 ىهاز سهؿً سيها نیج كان را اكانً کؽدىػ.

ةً  ۰۲۰۲ـپخانتؽ  ۰۲روز  لانیا نيػل نؿلم ـلفلً از ٌيػ یسياب ؾتػالطئ .１
 لانیةازناىػگان ادر  راسؿَن. ًیدرگؼكخيػ.اىا هلل و اىا ال یـتب ـکخً كلت

  ٌهفؽ و دو ٌفؽ و دو دعخؽ ٌفخيػ.
ةً  ۰۲۰۲اکختؽ  ۹۰روز  ،نؽكػ آةاد ةيگال ًیـؽاج االـالم نؿلم ـلفلً ىاض .２

در ةازناىػگان سياب نؽضَم  راسؿَن. ًیدرگؼكخيػ. اىا هلل و اىا ال یـالگ ۰۲
 ،ٌهفؽ و ـً دعخؽ ٌفخيػ

الفالم و  ًینَؾَد ؾل صیىَٔه ضضؽت نف ،سياب كاٌػ اضهػ عان پاكا .３
و ضضؽت ىَاب  غیعان و پفؽ ضضؽت ىَاب انث الطف یضضؽت ىَاب نطهػ ؾل

 ًیاىا هلل و اىا ال درگؼكخيػ یـالگ ۲۲اکختؽ ةً ـال  ۰۰روز  لانیا ،ؾتػاهلل عان
ٌهفؽ عاىم انث  ویسياب كاٌػ اضهػ عان دو ٌهفؽ داكخيػ. اول راسؿَن.

از ٌهفؽ اول پيز حا ةچً  .لرالد ةَدىػا صیالهف فثیاللکَر کً دعخؽ ضضؽت عل
ةا عاىم  ۹۳۱۱در ـال  لانی. ازدواج دوم ا .دارىػ کً دو پفؽ و ـً دعخؽ ٌفخيػ

پفؽ از ٌهفؽ دوم  کی لانیاضهػ نؽضَم كػ. ا ػیدعخؽ سياب ـؿ ػیـؿ يًیذه
 اـج. کایدارىػ کً در آنؽ



ـپخانتؽ ةً ـتب  ۲روز  ،ایعاىیةؽ فلػینفؿَد اضهػ كاه ك ػیسياب ـ .４
ةازناىػگان سياب نؽضَم در  راسؿَن. ًیدرگؼكخيػ. اىا هلل و اىا ال یكلتً ـکخ

 دعخؽ ٌفخيػ،یک  ٌهفؽ و
ضضَر اىَر ایػه اهلل حؿالٰی ةيصؽه الؿؾیؾ ةؽای ٌهً نؽضَنیو دؾای نغفؽت 

 کؽدىػ .

 


