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مالس نسحم  شدنزرف  ارهز و  ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... ا

باتک تاصخشم 

.1374  - 1305 نیسحدمحمدیس ، ینارهط ، ینیسح  هسانشرس : 
ارهز و ترـضح   ) یناـبرق نیتـسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاـالا  ارجا  هیلع  مکلئـساال  لـق  هیآریـسفت : تدوم ، هلاـسر  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

. ینارهط ینیسح  نیسحدمحم  تابوتکم  زا  اهیلع / ) ... مالس ا نسحم  شدنزرف 
[. 1388 .= ] 1430ق نآرق ، توکلم  رون  دهشم :  رشن :  تاصخشم 

264 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
9-22-7270-964-978 بوکرز : مود ، پاچ  978-964-7270-21-2 ؛  کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
شدـنزرف اهیلع و  هللا  ارهز  ترـضح   ) ینابرق نیتسخنو  هیلع ... مکلئـساال  لق  تدوم : هیآریـسفت  ناونع "  تحت  رـضاح  باتک  تشادداـی : 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  لاسرد 1384  سدقمدهشم  مالسا  فراعم  مولع و  هرادارشن  همجرت و  هسسوم  تاراشتنا  طسوت  نسحم "
[. 1389 .= ] 1431ق مود : پاچ  تشاددای : 
.1391 1433ق =. موس : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

(. نسحم شدنزرف  اهیلع و  مالس  ارهز  ترضح   ) ینابرق نیتسخن  ... هیلع مکلئساال  لق  تدوم : هیآ  ریسفت  رگید :  ناونع 
. ینابرق نیتسخن  ... هیلع مکلئساال  لق  هیآ  ریسفت  رگید :  ناونع 

تداهش 11ق -- . ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
( هدوم هیآ  يروش . هروس   ) ریسافت عوضوم : 

BP102/765/ح5ت7 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/18 ییوید :  يدنب  هدر 

م10312-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ دمآرد شیپ  ]

میحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 
َونیّدلا ال ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنَْألا  َنِم  نیعَمْجأ  ْمِِهئآدْعأ  یَلَع  ِهَللا  ُۀَنَْعل  َونیرِهاّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمُحم  انِدّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلص  َنیَملاعلا و  ِّبر  ِهَِّلل  ُدمَحلا 

میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَللِابّالإ  َةُّوق  َو ال  َلوَح 
موزل یبْرُْقلا و  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  تّدوم : هیآ  ریسفت  رد  تسا  یثحابم  هصالخ  تسا ، هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  یبلاطم 

ات مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکأ  لوـسر  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  عیاـقو  زا  یخرب  یـسررب  لـقن و  و  مالّـسلا ، مهیلع  تیبلـها  ّتبحم 
هّیکّزلا هسفن  هللا  سّدق  ینارهط  ینیسح  نیسح  دّمحم  دّیـس  جاح  هللا  ۀیآ  هماّلع  ترـضح  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تداهش 

داریا نارهط  مئاـق  دجــسم  رد  يرمق  يرجه  لاـس 1391  هیناـّثلا  يداـمج  یلوـالا و  يَداـمُج  لّوـألا و  عـیبر  ياـههام  رد  هعمج  تشه  رد 
. دناهدومرف

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ریرحت یـسیونزاب و  بسانم  ّتیعقوم  رد  ات  دـناهدومن  بوتکم  ار  ثحابم  زا  ياهدولاش  ثحب و  دروم  تاـیاور  تاـیآ و  ناـمز  ناـمه  رد  و 
هراشا باتک  رخآ  هحفص  رد  دروم  دنچ  هب  هک   ) دناهدومن دروخ  رب  يرگید  تایاور  بلاطم و  هب  دوخ  تاعلاطم  نمـض  رد  سپـس  و  دوش .

: دناهدیدرگ رّکذتم  ار  ینعم  نیا  دوخ  هتشون  رخآ  رد  و  هدید ، بسانم  باتک  نیا  رد  زین  ار  اهنآ  ندروآ  و  دناهدومن )
نع َثَحب  ُمالّـسلا » اهیلَع  ِءآرهّزلا  ِلیـضفت  یف  َءآّرَغلا  َۀملکلا   » یَّمَـسُملا ِعیدَبلا  ِهباتک  یف  َّیِلماعلا  ِنیّدلا  َفرـش  َدّیّـسلا  ِهللا  َۀیاَء  ّنأ  یَفخَی  ال 

. اًعماج اًیفاو  امآت  اًثحب  ِراربألا ؛ ُتایاَء  ُعباّرلا : ِةّدوَملا ، ُۀیاَء  ُثلاّثلا : ریهطّتلا ، ُۀیاَء  یناّثلا : ۀَلهابُملا ، ُۀیاَء  ُلّوألا : اِهلیضفَت : یلَع  ٍّۀلآَد  ٍتایاَء  ِعبرأ 
« ُۀّمهُملا ُلوصُفلا  : » ُُهباتک اهیف  یتَّلا  ِِهتعومجم  نِم  یلإ ص 230  ِباتکلا ص 218  اذَه  نِم  ِثلاّثلا  ِلصَفلا  یف  ِةَّدوملا  ِۀیاَء  َلوَح  ُهَثحب  َدروأ  و 

22 ص : تدوم ، هلاسر  ِسماخلا . ِعبّطلا  نِم  ُباتکلا  اذَه  و 
. ِۀنیمّثلا ِهبلاطَم  نِم  َدافتُسی  ِۀَعلاطمِلل و  اًدروَم  ُلصفلا  اذَه  َلعُجی  نأ  ِۀضَّیَبُملا  یلإ  ِةدَّوَسُملا  نِم  اذَه  اِنباتک  ِجارخإ  َدنِع  َُّدبالف 

نِم َّدـُب  ص 245 ال  یلإ  نِم ص 239  اِهتّبحَم  اـِهتَّدَوم و  ِموُزل  ِءآرهّزلا و  ِلیـضفت  یف  ِباـتکلا  اَذـه  یف  اًثیدـح  َرـشع  یَنثاـِب  َءآـج  اًـضیأ  َو 
اُهلقن و ٌعفان  ءآرَّغلا » ِۀِملکلا   » یف ُهَسفَن  ُهللا  َسَّدق  ُهدروأ  اَم  ُعیمج  ِۀـلمُجلا  یلَع  و  ِةَّدوملا .»  » اِنباتک یف  اهنِم  ُبِساُنی  ام  ِداریإ  اهَیلإ و  ِۀـعَجارُملا 

. اذَه اِنباتک  یف  اُهتیاکِح 
اهیلع ءآرهّزلا  لیـضفت  یف  ءآّرغلا  ۀـملکلا   » مان هب  دوخ  يراکتبا  عیدـب و  باتک  رد  ّیِلماـع  نیّدـلا  فرـش  دّیـس  هللا  ۀـیآ  هک  دـنامن  یفخم  »

: تسا هدومن  عماج  یفوتسم و  یثحب  دراد  تلالد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تلیضف  رب  هک  هیآ  راهچ  هرابرد  مالّسلا »
نیا زا  مّوس  لـصف  رد  ار  تّدوم  هیآ  نوـماریپ  دوـخ  ثحب  و  راربأ ؛ تاـیآ  مراـهچ : تّدوـم ، هیآ  مّوـس : ریهطت ، هیآ  مّود : هلهاـبم ، هیآ  لّوا :

( دـشابیم ۀّـمهملا » لوصفلا   » باـتک هلمج  نم  وا  راـثآ  زا  ياهعومجم  رب  لمتـشم  هک  یباـتک  مجنپ  عبط  زا  اـت ص 230  ص 218   ) باتک
. تسا هدروآ 

. دوش هدافتسا  نآ  ردقنارگ  بلاطم  زا  هتفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  لصف  نیا  ام ، باتک  نیا  ییاهن  یسیونزاب  ماگنه  هک  تسا  مزال  نیاربانب 
موزل اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تلیـضف  رد  ثیدح  دوخ 12  باـتک  اـت ص 245  زا ص 239  نیّدلا  فرـش  دّیـس  موحرم  نینچمه 

و دوش . هدروآ  دراد  تبسانم  تّدوم » : » ام باتک  اب  هچنآ  ددرگ و  هعجارم  نآ  هب  تسا  مزال  هک  تساهدروآ  ترضح  نآ  تّدوم  یتسود و 
.« تسا عفان  بسانم و  ام  باتک  نیا  رد  ءآّرغلا ،» ۀملکلا   » باتک رد  ناشیا  بلاطم  یمامت  تیاکح  لقن و  هلمجلاب 

لیذ رد  هدـشن ، همجرت  هّرـس  سّدـق  مرتحم  ّفلؤم  طّسوت  هک  یبرع  تارابع  همجرت  نینچمه  و  ثحب ، بسانت  هب  بختنم  دراوم  تهجنیدـب 
. تسا هدش  هدروآ  باّلق ][  لخاد  هطوبرم  تاحفص 

25 ص : تدوم ، هلاسر  مالسا  فراعم  مولع و  هرود  رشن  همجرت و  هسّسؤم 
میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 

. ِنیِّدـلا ِمْوَی  ِمایق  َیلإ  َن  ْالا  نِم  َنیعَمْجأ  ْمُهَءآدـْعأ  ْنَْعلا  َنیموصْعَملا و  ِةادُـهلا  ِۀَِّمئَألا  ِنیمایَملا  ِّرُغلا  َنیرِهاّطلا  ِِهلاَءَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَللا 
. َِکلذ یَلَع  َُهل  ٍِعبات  َرِخاَء  َو  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  َو  ٍدَّمَُحم  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاظ  َلَّوأ  ْنَْعلا  َّمُهَللا 

ٍّیلَع َۀَعیــش  َو  ُهَتَعیــش  اورَهَق  َو  ِهِدـْلُو  یف  ُهوـظَفْحَی  ْمـَل  َو  ٍدَّمَُحم  َلاَء  اودَهَطـْـضا  َو  َکِّیبـَن  َۀَّنـُـس  اورَّیَغ  َو  َکَـنید  اولَّدـَب  َنیذـّلا  ِنَْـعلا  َّمُـهَللا 
ُءآَءَُرب انَّنَِأب  ْدَهْـشا  َّمُهَللا  اًدیدَش . ًاباذَع  ْمُْهبِّذَع  َو  اًلیبَو  اًنَْعل  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَللا  ِِهتَفیلَخ . ِهِریزَو و  َو  ِهِّیـصَو  َو  ِهِّمَع  ِْنبا  ِهیخأ و  َو  ِهِرْهِـص  َنینمْؤُملاِریمأ 

ِهَّللا َیلِإ  اوُّدُر  َو  ْتَفَلْـسَأ  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  اُوْلبَت  َکـِلانُه  . » ُداهْـشألا ُموقَی  ِمْوَی  َیلإ  ْمُْهنِم  َنوئیَرب  ْمُهَیلاوَم  َو  ُهَءآیـصوأ  َو  َکـَلوسَر  َّنأ  اـمَک  ْمُْهنِم 
«2  » و « 1 .« » ِّقَْحلا ُمُهالْوَم 

______________________________

سنوی  هروس 10 : زا  هیآ 30 ، زا  یتمسق  (- 1)
یماـمت و  تسرفب . دورد  دنـشابیم  موـصعم  رگتیادـه و  یناـماما  دـنکرابم و  میرک و  رهاـط و  هک  وا  لآ  دّـمحم و  رب  اراـگدرورپ ! (- ] » 2)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. هد رارق  نعل  دروم  تمایق  زور  ات  نونکا  زا  ار  نانآ  نانمشد 
. امن تنعل  ار  وا  زا  هدننک  ّتیعبت  نیرخآ  درک و  ملظ  دّمحم  لآ  دّمحم و  ّقح  هب  تبسن  هک  ار  یسک  نیلّوا  اراگدرورپ !

تمرح هدومن و  ملظ  دّمحم  لآ  هب  تبـسن  دنداد و  رییغت  ار  تربمایپ  ّتنـس  هتخاس و  لَّدبم  ار  وت  نید  هک  ار  یناسک  امن  تنعل  اراگدرورپ !
وا و ردارب  داماد و  هک  نانمؤمریما  یلع  وا و  نایعیـش  رب  دندرکن و  تیاعر  شنادنزرف  اب  دروخرب  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّمحم 

. امنب كاندرد  یباذع  دیدش و  ینعل  ار  اهنآ  اراگدرورپ ! دندومن . متس  دوب  وا  نیشناج  ریزو و  ّیصو و  ومع و  رسپ 
دنرازیب و ناشیا  زا  اهنآ  نارادتسود  تلوسر و  ءایـصوا  وت و  لوسر  هک  هنوگنامه  میرازیب  ناملاظ  نیا  زا  ام  هک  شاب  دهاش  وت  اراگدرورپ !

دوخ هتـشذگ  لاـمعأ  تقیقح  هب  سک  ره  زور  نآ  رد  دراد . همادا  دـننکیم  ماـیق  یهاوـگ  هب  نادـهاش  هک  تماـیق  زور  اـت  اـم  يرازیب  نیا 
.«[ دنوشیم هدنادرگزاب  تساهنآ  یقیقح  يالوم  هک  ادخ  يوس  هب  ناگمه  دسریم و 

29 ص : تدوم ، هلاسر 

تدوم هیآ  لوا  ریسفت  ]

میجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوعأ 
میحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 

نیّدلا  ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنَْأل  َنِم ا  نیعَمْجأ  ْمِِهئآدْعأ  یَلَع  ِهَللا  ُۀَنَْعل  َو  نیرِهاّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمُحم  انِدّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َو 
میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَللِابّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 

: میرکلا ِهباتک  یف  ُمیکحلا  ُهللا  َلاق 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

( میرک نآرق  زا  هروس  نیمّود  لهچ و  يروش : هروس  زا  هیآ 23 ، زا  یتمسق  )
دزم و هنوگچیه  دوخ  تّما  زا  دـناهدش ، هتخیگنارب  یبوبر  سّدـقم  تحاس  زا  هک  یناربمغیپ  ءایبنا و  عیمج  هک  تسین  ههبـش  دـیدرت و  ياـج 
هب ار  سک  چیه  دـناهدرکن ، هریخذ  مدرم  قوقح  زا  دوخ  يارب  ار  یّقح  چـیه  دناهتـساوخن ، یهاج  یلام و  چـیه  دـناهدومنن ، بلط  یـشاداپ 

. دناهتفرگن يراگیب  مادختسا و 
دوه و طول و  حون و  ترضح  لاح  حرـش  هک  164 و 180  ، 145 ، 127 تایآ 109 ، ءآرعش ، هروس 26 : رد  دروم  جنپ  رد  دـیجم  نآرق  رد 

ْنِم ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ام  َو  دنتفگ : اهنآ  زا  کی  ره  هک  دنکیم  نایب  دوخ  موق  هب  ار  اهنآ  خساپ  لاونم  قسن و  کی  هب  هدش ، نایب  بیعـش  حلاص و 
*. َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ 

.« تسا نایناهج  راگدرورپ  یلاعت  يادخ  رب  طقف  نم  شاداپ  منکیمن ؛ تساوخ  رد  يدزم  شاداپ و  هنوگچیه  امش  زا  نم  »
يرجا  اهنآ  ریغ  دوخ و  تّما  زا  ناربمیپ  هک  تسا  نیمه  بلطم  ّقح  يرآ 

30 ص : تدوم ، هلاسر 
بناج زا  ناربمیپ  تسا . هداد  ّتیرومأم  هدرک و  ریجا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  هدهع  رب  سک  ره  دزم  نوچ  دـنیامنن ؛ بلط  يدزم  دـنهاوخن و 

دنوادخ ینعی  نانآ ، رمآ  ثعاب و  رب  زین  نانآ  دزم  نیاربانب  تسا ، هدوب  بیغ  ملاع  هب  لاّصتا  یحو و  رب  ینبم  اهنآ  توعد  دـناهدمآ و  ادـخ 
. تسا یلاعت  كرابت و 

، دـنک تموکح  مدرم  رب  ادـخ  ریغ  هیحاـن  زا  هک  یـسک  نوچ  تفرگ ؛ يربمغیپ  يوعد  تّوبن و  تّحـص  رب  لـیلد  ناوتیم  ار  تقیقح  نیا  و 
، فدـه نآ  هب  لوصو  دوب و  دـهاوخ  وا  دزم  رجا و  دـصقم  روظنم و  ناـمه  دـنکیم ، تموکح  يدـصقم  روظنم و  يارب  یهاوـخن  یهاوـخ 
وا فده  روظنم و  هچ  ره  تسا ، هدوبن  یهلا  وا  هزیگنا  هدیسرن و  دیحوت  ماقم  هب  ضرف ، هب  انب  نوچ  و  دوشیم . بوسحم  وا  يازج  شاداپ و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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هّیفخم یعاود  هاج و  ّبح  زا  نکل  دشابن ، دنزرف  نز و  لام و  هچرگ  تسین ، یناسفن  راکفا  بئاوش  زا  یلاخ  لاح  نیع  رد  زاب  دـشاب ، یلاع 
نیرتـگرزب دـنیبیم  دوخ  رد  هک  یتّیعاـطم  ّتیرمآ و  یّلم و  ّتیبوبحم  یعاـمتجا و  نزو  هبنج  ناـمه  و  دوب . دـهاوخن  هدوبن و  یلاـخ  رگید 

. تسوا يوزرآ  فده و 
زا هتفایرد و  ار  لماکت  تایح و  توم و  زمر  هدومن و  ادیپ  عالّطا  ملاع  رارسأ  هب  هتـشگ و  عفترم  اهنآ  بلق  باجح  نوچ  هک  دنناربمیپ  طقف 

دونـش تفگ و  هدش و  طبترم  دوخ  يادـخ  اب  اهنآ  ناج  دـناهدومن و  كاردإ  ار  ّتیدـبا  هدیـسر و  یقیقح  نطو  هب  كولـس  لزانم  ملاوع و 
رب مدرم  تیاده  تعیرش و  غیلبت  هار  رد  هک  یتامطل  تامحز و  لباقم  رد  هدوب و  میرَکلا  ِهِهجَِول  ًاصلاخ  طقف  طقف و  اهنآ  لامعأ  دناهتشاد ،

. سب تسا و  مدرم  تیاده  سفن  ّتیرومأم و  ماجنا  ادخ و  ياضر  طقف  نانآ  دزم  دنهاوخیمن ؛ يدزم  دنرادیم  راومه  دوخ 
مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  هداتـسرف  ود  يرای  يارب  تشاد و  ینکُـس  هیکاطنأ  رهـش  هطقن  نیرترود  رد  هک  راّجن  بیبح  هنیمز ، نیمه  يور 

ًارْجَأ ْمُُکلَئْسَی  ْنَم ال  اوُِعبَّتا  دیوگیم : مدرم  اب  هثحابم  هلداجم و  ماقم  رد  دیناسر ، رفن  ود  نآ  هب  ار  دوخ 
31 ص : تدوم ، هلاسر 

«1 . » َنوُدَتْهُم ْمُه  َو 
و دنکیم ، یفّرعم  شاداپ  دزم و  تساوخرد  مدـع  نامه  ار  اوشیپ  مکاح و  یـساسا  نکر  ود  زا  یکی  لد  نشور  گرزب و  درم  نیا  اجنیا  رد 
هدومن و ءاضما  ار  عوضوم  نیا  دیجم  نآرق  و  يراب . ترـضح  تفرعم  ّتیناسنا و  ماقم  هب  نانآ  ِءادـتها  لوصو و  تریـصب و  ار  رگید  نکر 

. تسا تقیقح  نیا  تّحص  رب  لیلد  دوخ  نیا  و  تسا ؛ هدرواین  لمع  هب  یلیدعت  حرج و  مالک ، نیا  لباقم  رد 
لباقم رد  دیدش  غیلبت  تأرج  هاوخان  هاوخ  و  دوریم ، تسد  زا  غیلبت  رد  يدازآ  ّتیّرح و  نآ  دـهاوخب  دزم  دوخ  يارب  يربمیپ  دوشب  انب  رگا 
تسپ هدننک  ناسحإ  لباقم  رد  ار  وا  هک  دوشیم  ادیپ  ناسحإ  دروم  صخـش  رد  یئایح  مرـش و  نوچ  درادن ؛ هتفرگ  دزم  اهنآ  زا  هک  يدارفأ 

. دیامنیم طقاس  غیلبت  ّتیعطاق  زا  دنکیم و  نوبز  و 
«2 . » ٍرْجَأ ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  امَف  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَف  دیوگیم : دوخ  تّما  هب  ربمغیپ  حون 

درادـن و یئایح  مرـش و  دّرمتم  دارفأ  لـباقم  رد  ربمغیپ  و  دریذـپیمن ، دـهاوخ  هک  ره  دریذـپیم و  ار  توعد  دـهاوخ  هک  ره  تروصنیا  رد 
. دهدیم رارق  باتع  هذخاؤم و  دروم  ار  اهنآ  ًاّدج  دنیبیمن و  نانآ  ّتنم  نیهر  ار  دوخ 

يدزم ياضاقت  چیه  مدرم  زا  دناهدشن و  ءانثتسا  یّلک  مکح  نیا  زا  زین  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللادبع  نب  دّمحم  مرکأ  لوسر  ترـضح 
ْمُُکلَئْسَأ ُْلق ال  هک : دنکیم  رما  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ  دیامرفیم ، نایب  دوخ  موق  اب  ار  ترـضح  نآ  هملاکم  هک  ماعنأ  هروس  رد  دناهدومنن .

یئازج  دزم و  لباقم  رد  نآرق  لوزن  مهاوخیمن ؛ یشاداپ  چیه  امش  زا  نم  وگب  « » 3 . » َنیَِملاْعِلل يرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع 
______________________________

سی  هروس 36 : زا  هیآ 21 ، (- 1)
اـضاقت يدزم  رجا و  امـش  زا  نم  اریز  دـسریمن ، يررـض  نم  هب  دـیئامن  ضارعإ  نـم  زا  رگا  [ ؛ سنوـی هروـس 10 : زا  هیآ 72 ، ردـص  (- 2)

.[ ماهدومنن
ماعنألا  هروس 6 : زا  هیآ 90 ، (- 3)

32 ص : تدوم ، هلاسر 
.« دنک رادیب  ار  اهنآ  ددرگ و  نایناهج  يروآدای  رّکذت و  بجوم  هکنآ  يارب  رگم  تسا  هدشن  لزان  و  تسین ،

راک و لصاح  دزادـنیب و  بعت  هب  ار  اـهنآ  تّوبن ، يوعد  لـباقم  رد  دراذـگب و  مدرم  هدرُگ  رب  يراـب  هکنآ  اـت  هدـماین  نأّـشلا  میظع  ربماـغیپ 
نم وگب  « » 1 . » َنیِفِّلَکَتُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  دنک ؛ هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  نانآ  بسک  راک و  زا  دربب و  ار  اهنآ  جنرتسد 

.« میوگیمن ینخس  مروآیمن و  يزیچ  دوخ  دزن  زا  نم  و  منکفایمن ، جنر  یتخس و  هب  ار  امش  مهاوخیمن و  يدزم  امش  زا 

ارهز و ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف 
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دهدیم و رارق  باطخ  هذخاؤم و  دروم  ار  نیدّرمتم  نیکرـشم و  دنوادخ  هک  ملق  هروس  رد  رگید  و  روط ، هروس  رد  یکی  نآرق  ياج  ود  رد 
نیا ارچ  «* » ) 2 . » َنُولَْقثُم ٍمَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف  ًارْجَأ  ْمُُهلَئْسَت  ْمَأ  دیامرفیم : دنکیم  باتع  لوسر  ترـضح  توعد  شریذپ  مدع  رد  ار  اهنآ  ًادیدش 

نیگنـس تمارغ ، نآ  ءادأ  رد  ار  دوخ  هناش  نانآ  هک  یتساوخ  يدزم  اهنآ  زا  وت  رگم  دـننزیم ) زاـب  رـس  وت  توعد  شریذـپ  زا  دّرمتم  مدرم 
»؟ دننیبب

تلاسر تامحز  تّوبن و  لباقم  رد  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکأ  لوسر  ترـضح  هک  دروخیم  مشچ  هب  دروم  ود  نآرق  تایآ  رد  یلو 
. تفایرد ار  تقیقح  دومن و  هعلاطم  ّتقد  اب  دروم  ود  نیا  رد  دیاب  دناهتساوخ . دوخ  تّما  زا  رجا  دزم و 

بلط يدزم  امـش  زا  نم  ربـمغیپ  يا  وـگب  « » 3 . » اًـلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َءاـش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اـم  ْلـُق  ناـقرف : هروسرد  لّوا :
يوسب  هک  تسا  یقیرط  نآ  دنیوجب و  دوخ  يادخ  يوسب  مدرم  هک  تسیهار  نامه  نم  دزم  منکیمن ؛

______________________________

ص  هروس 38 : زا  هیآ 86 ، (- 1)
ملقلا  هروس 68 : زا  هیآ 46 ، و  روّطلا ؛ هروس 52 : زا  هیآ 40 ، (- 2)

ناقرفلا  هروس 25 : زا  هیآ 57 ، (- 3)
33 ص : تدوم ، هلاسر 

.« دننک ادیپ  دوخ  راگدرورپ 
اب هکنآ  رگم  مهاوخیمن  يدزم  امـش  زا  نم  ربـمغیپ  يا  وگب  « » 1  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  يروش : هروس  رد  مّود :

.« دیئامنب تّدوم  ّتبحم و  نم  ناکیدزن 
تقیقح ود  دـناهتفرگ ، رارق  ءانثتـسا  دروم  هک  زیچ  ود  نیا  تقیقح  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  اـًلّوأ  هکراـبم  هیآ  ود  نیا  رد  هّجوـت  ّتقد و  اـب 

هکلب تسا ؛ هدـشن  دراو  ٍرْجَأ * ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اـم  ْلـُق  و  ًارْجَأ * ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  مومع  رب  ءانثتـسا  ود  عـقاو  رد  هتـشادن و  هناگادـج 
ءانثتـسا ادخ  يوسب  ندومن  ادیپ  هار  لّوا  هیآ  رد  تسا . هدوب  فّرعم  ناونع و  ود  ياراد  یلو  هدوبن  شیب  زیچ  کی  ینثتـسم  ود  نیا  تقیقح 

تسا و یبرقلا  يوذ  تدّوم  نامه  ادـخ  هار  دنتـسه ؛ هدـحاو  تقیقح  کی  ياراد  ناونع  ود  نیا  یبرقلا . يوذ  تّدوم  مّود  هیآ  رد  هدـش و 
. دنکیم ذاّختا  دیحوت  ماقم  هب  لوصو  يارب  هدنب  هک  تسا  یهار  نامه  یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم 

اب امـش  هکنآ  رگم  منکیمن  بلط  يدزم  چـیه  امـش  زا  نم  وگب  ربمغیپ  يا  هک : دوشیم  نینچ  رگیدـکی  هب  هیآ  ود  نیا  ّمضزا  دـعب  هجیتن  و 
. دینک ذاّختا  دوخ  يادخ  يوسب  یهار  نم  ناکیدزن  هب  تّدوم 

یبرقلا يوذ  تّدوم  هک : دوشیم  نینچ  هجیتن  ینعم  ود  نیا  داّحتا  هظحـالم  و  هیآ ، مومع  زا  ءانثتـسا  ود  نیا  راـصحنا  هظحـالم  اـب  نیارباـنب 
ار دوخ  ربمغیپ  دزم  دهاوخب  هک  یناملـسم  ره  ینعی  سب ؛ تسا و  یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  ادـخ  يوسب  هار  اهنت  تسادـخ و  يوسب  هار  هناگی 
ماقم و نیدب  لوصو  و  دشاب ، وپاکت  رد  العوّلج  ّقح  ترـضح  تافـص  هب  فاّصتا  دیحوت و  ماقم  هب  لوصو  هار  رد  دـیاب  ًامتح  دـشاب  هداد 

یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  هیاس  رد  طقف  طقف و  تافص  نیدب  فاّصتا 
______________________________

يروّشلا  هروس 42 : زا  هیآ 23 ، (- 1)
34 ص : تدوم ، هلاسر 

. دش دهاوخ  لصاح 
دنزیمن عقاو  رد  یئانثتسا  دوخ  هنم  ینثتسم  هب  رگید  ترابع  هب  و  درادن ؛ رجا  دزم و  مدع  رب  ّهلاد  تایآ  مومع  اب  تافانم  ءانثتـسا  نیا  ًایناث  و 

، دـننکیمن بلط  دزم  رجا و  مالـسا  ربمغیپ  ناربـمغیپ و  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  هک  یتاـیآ  اریز  تسا ؛ عطقنم  ءانثتـسا  بدا  لـها  ناـسل  هب  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ناـمه هک  دوش  مدرم  دـئاع  هک  يدزم  رجا و  اـّما  و  ددرگ ، ناـنآ  دوخ  رب  دـئاع  دـشاب و  ناـنآ  دوخ  هب  عجار  هک  تسا  يدزم  رجا و  روظنم 
ربمغیپ فده  تسا و  يربمغیپ  ره  دوصقم  روظنم و  تسا ، ّتیناسنا  هورذ  هب  لوصو  ّتیمیهب و  ملاع  زا  جورخ  یبوبر و  تافص  هب  فاّصتا 

. تسا هدوب  نینچ  زین  مالسا 
َو ٍنِیبُم * ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه 

«1 . » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  اََّمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخآ 
ریـس رد  ار  اهنآ  ًامئاد  و  دـنک ، توالت  نانآ  رب  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  ار  یلوسر  ناـنآ  دوخ  زا  تخیگنارب  نیّیّما  ناـیم  رد  هک  یئادـخ  تسوا  »

یهارمگ رد  نآ  زا  لبق  انامه  دـنک و  میلعت  اهنادـب  تادوجوم  قئاقح  شنیرفآ و  ملاـع  رارـسأ  باـتک و  زا  و  دـهدب ، دـشر  ّومن و  یناـسفن 
ار اهنآ  دراد و  تلاسر  ماقم  زین  دنیآیم  ًادعب  هدماین و  نامز  نآ  رد  هک  مه  یناسک  رب  هکلب  نانآ  رب  اهنت  هن  و  دـندربیم . رـس  هب  يراکـشآ 

.« تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  دنکیم و  يربهر  طارص  نیدب 
یعاد تلاسر و  هزیگنا  یئاغ و  ّتلع  نآ  دننکیم و  نایب  ار  مّلـسم  تقیقح  کی  تسا  هدش  عقاو  ءانثتـسا  اهنآ  رد  هک  هیآ  ود  نیا  نیاربانب ،
هجیتن و  ار . يرگید  زیچ  هن  دـنکیم  ناـیب  ار  تلاـسر  ّتلع  رگید ، تاـیآ  زا  یـضعب  هعمج و  هروس  رد  هروکذـم  هیآ  قبط  و  تسا . تثعب  رب 

میلعت  مدرم و  رب  ادخ  تایآ  توالت  هک : دوشیم  نینچ 
______________________________

ۀعمُجلا هروس 62 : زا  هیآ 2 و 3 ، (- 1)
35 ص : تدوم ، هلاسر 

دیحوت ماقم  هب  دومیپ و  دنهاوخ  ادخ  يوسب  یبرقلا ، يوذ  اب  تّدوم  هطـساوب  هک  ادـخ  يوسب  تسا  یهار  نانآ ، هیکزت  تمکح و  باتک و 
و دـسرب ، ربـمغیپ  هب  هک  تسا  يدزم  رجا و  هن  دوب ؛ دـهاوخ  ناـنآ  دـئاع  تسا و  مرکأ  ربـمغیپ  تّما  دوـخ  هب  عـجار  نیا  و  دیـسر . دـنهاوخ 

لباقم رد  نم  دـیوگب : شدـنزرف  هب  هک  يردـپ  دـننام  ددرگ ؛ مرکأ  ربمغیپ  هاج  ّتیثیح و  لآم و  لام و  رد  يدایز  نارگید و  صقن  بجوم 
لّمحتم وت  زا  تافآ  عفد  یتمالـس و  يارب  وت و  میلعت  تیبرت و  يارب  یناوج  توابـص و  ّتیلوفط و  نارود  رد  هک  یتاـمحز  اـهجنر و  ماـمت 

. یشاب هدوب  بادآ  هب  بّدؤم  مّظنم و  تیبرت و  اب  ملاس  درف  کی  هکنآ  ّالا  مرادن  عّقوت  یشاداپ  هنوگچیه  مدش ،
َوُهَف ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  دـیامرفیم : هدومن  مرکأ  ربمغیپ  هب  باطخ  أبـس  هروس  رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هکنآ  ینعم  نیا  رب  دـهاش 
دئاع هک  يرجا  دزم و  تسامـش ؛ دوخ  يارب  ماهدومن  تساوخرد  امـش  زا  نم  شاداـپ ، دزم و  هچنآ  وگب  « » 1 . » ِهَّللا یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُـکل 

.« امش رب  هن  تسادخ  رب  طقف  ددرگ  نم 
تّدوم تسا ؟ هداد  رارق  تلاسر  دزم  لصاح و  هجیتن و  ار  یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  دـنوادخ  هنوگچ  مینیبب  میورب و  بلطم  لصا  رـس  رب  لاح 

هک تسا  نکمم  اـیآ  تسا ؟ دّـمحم  لآ  ّتبحم  نیب  ادـخ و  هار  نیب  ياهطبار  هچ  دراد ؟ یهلا  هار  كولـس  رد  يریثأـت  هـچ  یبرقلا  يوذ  هـب 
کی ار  فیلاکت  مامت  و  دیامنب ، جح  دیامنب ، داهج  دریگب ، هزور  دراد ، ياپب  زامن  دنک ، لمع  مرکأ  ربمغیپ  یلمع  تاروتسد  هب  اًلماک  ناسنا 
ادیپ هار  دوخ  يادخ  هب  دمآ و  دهاوخ  لئان  تداعس  ماقم  هب  يدرف  نینچ  ایآ  دشاب ، هتشادن  تّدوم  یبرقلا  يوذ  هب  یلو  دنک ، لمع  کی  هب 

. دشاب مأوت  یبرقلا  يوذ  تّدوم  ّتبحم و  اب  هک  دهدیم  هجیتن  یماگنه  لامعأ  نیا  هن ، ای  دومن ؟ دهاوخ 
______________________________

أبس هروس 34 : زا  هیآ 47 ، (- 1)
36 ص : تدوم ، هلاسر 

هب هار  یـسک  نآ  نودـب  تسا و  تیب  لـها  تّدوم  ناـمه  ادـخ  هار  ندومیپ  هک  میدومن  هدافتـسا  رگیدـکی  هب  رکّذـلا  قباـس  هیآ  ود  ّمض  زا 
. تفای دهاوخن  دوخ  يادخ 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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میئوگیم تقیقح  نیا  حیـضوت  يارب  میئامنیم و  ثحب  ناسنا  یلماکت  شور  رد  لمع و  حالـص  رد  ّتبحم  ریثأت  بلطم و  نیا  ّرـس  رد  لاح 
فلتخم رگید  طئارش  دارفأ و  بسح  هب  شـشک  نیا  بوبحم . هب  تبـسن  بیبح  یحور  شـشک  سفن و  هبذاج  زا  تسا  ترابع  ّتبحم  هک :

ای ناسنا و  هاوخ  دـشاب  هدوب  هچ  ره  بوبحم  تسا . توافتم  زین  ّبحم  سفن  رد  نآ  ّتیلاّعف  هجرد  بوبحم و  ریثأت  رظن  هطقن  زا  زین  و  تسا ،
نامه هب  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  رثا  ّبحم  سفن  رد  وا  نساحم  لامج و  راثآ  هک  رادـقم  ره  هب  يرگید ، دوجوم  ای  گنـس  دامج و  ناویح و 

. دش دهاوخ  رتشیب  بوبحم  هب  ّبحم  سفن  ّقلعت  دوب و  دهاوخ  رتدیدش  ّبحم  رد  هبذاج  ششک و  هّوق  نیا  هجرد 
سفن یحور  شـشک  هبذاـج و  نیا  ّتلع  هب  نیارباـنب  تسا ، دوجوم  نآ  حور  سفن و  مزاول  عباوت و  زا  دوجوم  ره  راـثآ  تافـص و  نوچ  و 
دشاب ياهزادنا  هب  سفن  ود  نیب  هبذاج  رگا  هک  يّدح  رـس  هب  ات  دش ، دهاوخ  سکعنم  ّبحم  رد  بوبحم  تافـص  راثآ و  بوبحم ، هب  ّبحم 

لصّتم و هدروخ و  شوج  رگیدکی  هب  هتخیمآ و  مه  رد  ناشیاهسفن  نانچ  ود ، نآ  یئوگ  دنشاب ، هتشادن  تلفغ  رگیدکی  زا  لاح  ره  رد  هک 
. دناهدش يدحاو  سفن  ياراد  ود  ره  هک  تسا  هدش  دّحتم  ای 

ّتبحم و هطبار  ربانب  و  تسا ؛ بوبحم  راثآ  راثآ ، نیا  ضرف  هب  انب  نوچ  دنکیم ؛ عولط  ّبحم  رد  بوبحم  تافـص  راثآ و  مامت  لاح  نیا  رد 
رد و  دوب ؛ دـهاوخ  یهاـن  رمآ و  وا  سْفن  ياـجب  دوـشیم و  اـمرفمکح  ّبحم  يدوـجو  هاـگراک  رد  بوـبحم  سفن  ّبحم ، یحور  هبذاـج 

هبّیط حاورا  هب  لاّصتا  هار  نیرتعیرـس  هار  نیا  و  دش ؛ دـهاوخ  ادـیپ  ّبحم  سفن  رد  زین  نآ  تافـص  راثآ و  بوبحم ، سفن  عبت  هب  تروصنیا 
. تسا

37 ص : تدوم ، هلاسر 
ضرم و ماگنه  رد  ای  تسا ، هدوب  جراخ  وا  رایتخا  زا  هچرگ  تسا  هدـش  بوبحم  فاصوا  هب  فصّتم  یقـشاع  هک  تسا  هدـش  هدـید  رایـسب 
مولع و زا  يرایسب  تسا . هتشادن  يربخ  قوشعم  ءالتبا  ضرم و  زا  اًلـصأ  هک  یلاح  رد  تسا  هدیدرگ  یلتبم  ضیرم و  زین  وا  قوشعم ، ءالتبا 
وا اب  دنکیم و  ادیپ  عالّطا  بوبحم  روما  زا  یّسح  يّدام و  هطبار  نودب  ّبحم  دوشیم . ادیپ  ّبحم  سفن  رد  دوخ  هب  دوخ  بوبحم  تاکاردا 

. ددرگیم رادربخ  وم  هب  وم  وا  تانایرج  تاشرازگ و  زا  دراد و  دونش  تفگ و  یناهنپ  رد 
هَرَش لام و  ّبح  لخب ، دسح ، دننام  هلیذر  تافص  هب  یلتبم  یصخش  تسا  نکمم  دنکیم ؛ عولط  بیبح  رد  بوبحم  تافـص  رتالاب  نیا  زا  و 

تّفع هب  فصّتم  هاوخان  هاوخ  زین  وا  تسا ، هدوب  تّفع  تشذگ و  راثیا و  تفـص  وا  رد  هک  هدیزرو  یقوشعم  هب  قشع  نوچ  و  دشاب ، هریغ  و 
صخـش هب  ّتبحم  دـنک . ایحاب  ار  ایحیب  قشاع  ایحاب  هب  قشع  دـنادرگ و  ایحیب  ار  ایح  یمک  اب  قشاع  ایحیب  هب  قشع  تسا . هدـش  راـثیا  و 

مولع و صاـخ ، يدنمـشناد  ملاـع و  هب  قشع  دـنادرگ . قـفنم  ار  صیرح  صخـش  قـفنم  هب  ّتبحم  صیرح و  ار  قـفنُم  صخـش  تسودـلام 
دننام لاّهج  فئاوط  زا  یضعب  هب  دیدش  ّتبحم  و  دنک . رگهولج  قشاع  سفن  رد  لیـصفت  روطب  هکنآ  رتالاب  و  لامجا ، روطب  ار  وا  تاکاردا 

. دنادرگ لهاج  ندوک و  ار  هدیزرو  نادنمشناد  ناوِسن ، تاقبط  زا  یضعب 
نیا رد  تسا . نشور  دوهشم و  رایسب  وا  سفن  رد  ّبحم  یحور  هبذاج  ببـس  هب  بوبحم  تافـص  راثآ و  عولط  ّتبحم و  قشع و  رثا  يراب ،

. تسا نشور  حضاو و  دناهدش  ّتبحم  راچد  هک  يدارفأ  ِدوخ  يارب  شیب  مک و  دناهدروآ و  اهناتساد  خیراوت  رَیس و  باب 
متس و هب  لیام  زین  دوخ  وا  هچرگ  دشاب  هتـشاد  یملاظ  رگمتـس و  صخـش  هب  ّتبحم  یـسک  رگا  هک : میئوگیم  دش  حضاو  همّدقم  نیا  نوچ 

یلو  دشابن ، زواجت 
38 ص : تدوم ، هلاسر 

تراهط و هک  دـشاب  هتـشاد  یمیقتـسم  مّظنم و  لداع و  صخـش  هب  ّتبحم  یـسک  رگا  و  دوشیم . ادـیپ  وا  رد  هناـملاظ  هّیحور  دوخ  هب  دوخ 
. دش دهاوخ  تراهط  تماقتسا و  تلادع و  تفص  ياراد  دوخ  هب  دوخ  تسا ، هدرک  تیارس  وا  نطاب  هب  هدروخ و  رهُم  وا  حور  رد  يوقت 

ّتبحم لیـصحت  نودب  ینعم  نیا  دنروآرد و  ادخ  تافـص  هب  ار  دوخ  هک  تسا  متح  مزال و  دنتـسه  ادـخ  هار  بلاط  هک  يدارفأ  رب  نیاربانب 
لد رد  ار  ادخ  ّتبحم  یلو  دنک ، بانتجا  اهيدب  زا  دشاب و  لوغـشم  ریخ  ياهراک  هب  رمع  مامت  رد  یـسک  رگا  ینعی  تسا ؛ لاحم  دنوادخ 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. دنشاب هدومن  تنیز  راگن  شقن و  اب  ارنآ  يور  هک  تسا  يربق  دننام  هدوب و  یهت  اًلماک  افو  افص و  زا  وا  ناج  دشاب ، هدیرورپن 
زا هک  حلاص  لمع  دراد . یتوافت  هچ  بارخ  ربق  نکاس و  راوید  اب  هنرگ  تسوا و  یحور  شـشک  هبذاج و  هّوق  نامه  ناسنا  تقیقح  ناج و 

رگا یلو  دنزیوآ . وا  شوگ  رد  هدرم و  تسد  رد  هک  تسا  « 1  » ینَجنََرب تسد  راوشوگ و  نوچ  دزیخن  رب  ّتبحم  افـص و  حور  هدنز و  ناج 
. دوب دهاوخ  وا  ّتیزم  لامک و  بجوم  دنهد ، شیارآ  هدنز  ناسنا  هب  هک  یتنیز  دننام  دش ، مأوت  ّتبحم  اب 

بوبحم ياضر  تقفاوم  سفن و  ياوه  تفلاخم  اب  دـنکیم و  دـیدش  دوخ  لد  رد  ار  ادـخ  ّتبحم  ًامئاد  کین ، لاـمعأ  هطـساوب  ادـخ  ّبحم 
. تسا هدنز  تسود  ياوه  هب  هدمآ ، نوریب  دوخ  ياوه  زا  هدش ، عقاو  وا  ياضر  دروم  هک  يّدح  هب  ات  دنادرگیم ، هدایز  لد  رد  ار  ادخ  قشع 

یلاـخ دوخ  زا  ّهن  أـک  دـش ؛ دـهاوخ  ادـخ  هدارا  هب  دوخ  هب  دوخ  شراـتفر  لاـمعأ و  ماـمت  دـنکیم ، تموکح  وا  دوجو  رد  ادـخ  لاـحنیا  رد 
. تسا كّرحتم  ادخ  تکرح  هب  هدیشک و  تسد  دوخ  هب  تکرح  زا  تسا . راشرس  ادخ  زا  هدیدرگ و 

______________________________

( ادخهد  ) وگنلا دنبتسد ، نَْجنََرب : تسد  (- 1)
39 ص : تدوم ، هلاسر 

ظعاوـم اهدـنپ و  نمـض  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئأ  زا  طابـسأ ، نب  ّیلع  زا  شردـپ ، زا  میهاربإ ، نب  ّیلع  زا  ینیلک  موـحرم  یفاـک » هضور   » رد
: هک دنکیم  تیاور  مالّسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  هب  الع  ّلج و  يراب  ترضح 

«1 . » َةَّرَسَْملا یِّنِم  َکیِّرَحَِتب  ُۀَیَالِْولا  یِّنِم  ََکل  ْتَّقَح  یَّتَح  ِۀَمْحَّرلِاب  َْکیَلَع  ِنِّنَحَتُملا  َۀَّیِصَو  َکیِصوُأ  یَسیِع  اَی 
ات منکیم ، ّتیـصو  ار  وت  دیآ ، رد  وت  تحیـصن  دنپ و  زردـنا و  ماقم  رد  تقفـش  مّحرت و  ّتبحم و  يور  زا  هک  یـصخش  دـننام  یـسیع  يا  »

دهاوخ امرفمکح  وت  دوجو  رد  نم  تیالو  لاـح  نیا  رد  و  یئآرد ؛ نم  ّتبحم  اـضر و  يوجتـسج  رد  ددرگ و  داـیز  وت  رد  بلط  هّوق  هکنآ 
.« تشگ یهاوخ  فصّتم  نم  ءامسا  تافص و  مامت  هب  دش و 

نازیم زین  تسا  لّفکتم  ار  تاروتسد  تاماظن و  نیرتلماک  یعیبط  یحور و  طباور  رظن  هطقن  زا  تسا و  نایدا  متاخ  هک  مالـسا  سّدقم  نید 
رد دـیحوت  ّتیناسنا و  ماـقم  هب  لوصو  يارب  ار  هار  نیرتعیرـس  و  تسا ، هدرک  يریگهزادـنا  ّتبحم  راـیعم  رب  ار  لاـمعأ  تمالـس  تّحص و 

. تسا ترضح  نآ  براقأ  ادخ و  لوسر  هب  ّتبحم  نآ  و  تسا ؛ هداد  رارق  رشب  هار  يولج 
ّرـس و رد  لقع و  سفن و  لایخ و  حور و  ناـج و  رد  تراـهط  و  هدـمآ ، رد  قلطم  تراـهط  ماـقم  هب  هک  دنتـسه  يدارفأ  براـقأ  زا  دوصقم 
وا تافـص  راثآ و  ادخ و  زا  ریغ  نانآ  سفن  نطاوم  زا  ینطوم  چـیه  رد  و  هدـمآ ، رب  كرـش  بئاوش  مامت  زا  هدومن ، خوسر  نانآ  يادـیوس 

؛ دـناهتخود ّتیدـبأ  لامج  هب  هتـشادرب و  تعیبط  یناملظ  هاـتوک و  ملاوع  زا  مشچ  لاـح  ره  رد  هک  دنتـسه  يدارفأ  تفاـی ؛ ناوتن  ار  يزیچ 
هب رّونم و  ادخ  رون  هب  هدنز و  لقع  تایح  هب  هتسویپ  درادن ، یموهفم  اهنآ  دوجو  رد  لایخ  بضغ و  توهش و  تموکح  هک  دنتسه  يدارفا 

غولب و ماقم 
______________________________

ص 131 ۀّیمالسإلا ، بتکلا  راد  مّود  عبط  یفاک » هضور  (- » 1)
40 ص : تدوم ، هلاسر 

لیم هراّمأ و  سفن  بئاوش  نانآ  قفا  رد  رگید  يوه ، کیرات  هاتوک و  لحارم  زا  روبع  ّتلع  هب  هک  دنتسه  يدارفأ  دناهدیسر ؛ یناسنا  لامک 
همزال هک  هانگ  دناهدش و  رّونم  ّقح ، رون  هب  دناهدیزگ و  ینکس  یهلا  ناما  نما و  مرح  رد  نانآ  تسین . اهنآ  عباوت  ّسح و  تایح  یناویح و 

. دناهدیدرگ موصعم  وا  سّدقم  تاذ  تمصع  هب  رّهطم و  ّقح ، ترضح  تراهط  هب  نانآ  درادن . یقادصم  اهنآ  رد  تسا  تلفغ  نآ 
، ددرگ رتدیدش  ّتبحم  نیا  هچ  ره  و  دنکیم ، کیدزن  اهنآ  يدوجو  يرکف و  قفا  هب  ار  ناسنا  دارفا ، نیدب  ّتبحم  قشع و  هک  تسا  یهیدـب 

روهظ ناسنا  رد  نانآ  كاپ  دـئاقع  تاـکلم و  هرخـألاب  قـالخا و  تاـّیحور و  تافـص و  همزـالملاب ، و  ددرگیم . رتکیدزن  قفا  نادـب  ناـسنا 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. دش دهاوخ  ادخ  هار  رد  لام  ناج و  لذب  قافنا و  تشذگ و  راثیا و  يوقت و  تدابع و  لها  تمصع ، نادناخ  ّبحم  دومن . دهاوخ 
، بلق تواسق  لخب ، دسح ، لیبق  زا  هلیذر  تافـص  دنک ، رتسکاخ  هموک  هب  لیدـبت  ارنآ  ناهگان  درذـگب و  نمرخ  رب  هک  یقرب  دـننام  ّتبحم 
هار و نیرتعیرس  ینعی  سب . ادخ و  هار  تسا  نیا  هک  تسا  مولعم  و  دهدیم ؛ انف  داب  رب  ّبحم  دوجو  رد  دنازوسیم و  ار  هریغ  نبج و  هرش ،

. تسا دصقم  هب  لوصو  هار  نیرتناسآ  نیرتلماک و  نیرتهب و 
هک تاهیه  دـنک ؛ یط  دوخ  لمع  ِءاّکتا  هب  دوخ و  ياپ  هب  ار  زارد  رود و  هار  نیا  دـهاوخب  نانآ  ّتبحم  قشع و  نودـب  ناسنا  هکنآ  فالخب 

دننام ًامئاد  و  دربیم ، بقع  هب  ماگ  دـنچ  ار  وا  یناطیـش ، رطاوخ  هراـّما و  سفن  بئاوش  دراذـگ  ولج  یماـگ  هک  زور  ره  دـسرب . دـصقم  هب 
تـسد اب  ناوارف  تمحز  رایـسب و  شالت  اب  رمألا  ۀبقاع  اًدُعبّالإ . ِهَللا  َنِم  ُدیِزَی  ُهُریَـس ال  َدادْزا  امَّلُک  و  دـخرچیم ؛ دوخ  رود  هب  هنوحاط  رامح 

. دراپسیم ناج  هتفگ و  كرت  ار  ایند  تمادن ، ترسح و  نارازه  اب  هتفر ، تسد  زا  هیامرس  هدز ، تراغ  یهت ،
43 ص : تدوم ، هلاسر 

تبحم هب  ندیسر  هار  نیرتهب  مود  ریسفت  ]

میجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوعا 
میحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 

نیّدلا  ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنَْأل  َنِم ا  نیعَمْجأ  ْمِِهئآدْعأ  یَلَع  ِهَللا  ُۀَنَْعل  َو  نیرِهاّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمُحم  انِدّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َو 
میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَللِابّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 

: میرکلا ِهباتک  یف  ُمیکحلا  ُهللا  َلاق 
یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

( میرک نآرق  زا  هروس  نیمّود  لهچ و  يروش : هروس  زا  هیآ 23 ، زا  یتمسق  )
دوصقم نیا  يارب  هار  نیرتعیرـس  نیرتهب و  اذل  تسوا و  هب  نیبوسنم  ادخ و  هب  ّتبحم  ادـخ ، هار  ّیط  نید و  ّخـُم  ّسا و  هک  دـش  رکذ  ًاقباس 

دارفأ هب  ّتبحم  نوچ  تسادخ ؛ نانمـشد  یـصاعم و  لها  هب  ّتبحم  هّجوت و  هانگ ، تاجرد  نیرتدیدش  سکع  هب  و  تسا . ّتبحم  لیـصحت 
تاّیحور تافص و  هلیسو  نیدب  دنادرگیم و  شّقنم  نانآ  لد  شقن  هب  ار  لد  دراذگیم و  تواقـش  تواسق و  رثا  لد  رد  رگمتـس  فرحنم و 

. دوشیم ادیپ  ناسنا  رد  نانآ  لامعأ  رادرک و  نآ ، عبت  هب  روهظ و  لد  رد  نانآ 
لاـم و يروآعـمج  هب  ّتبحم  و  « 1 . » َۀَـلِجاْعلا َنوُّبُِحت  َْلب  اَّلَک  تسا ؛ هدـش  هدرمـش  هانگ  نآ  رذـگدوز  فراخز  اـیند و  هب  ّتبحم  ِسفن  اذـل 

«2 . » امَج ابُح  َلاْملا  َنوُّبُِحت  َو  تسا ؛ هدش  هدرمش  هانگ  نآ  ندرک  هریخذ 
______________________________

.«[ دیرادیم تسود  ار  لجاع  دقن و  يایند  امش  هکلب  زگره ! « [ ؛ ۀمایقلا هروس 75 : زا  هیآ 20 ، (- 1)
.«[ دیرادیم تسود  رایسب  ار  ایند  لام  و  « [ ؛ رجفلا هروس 89 : زا  هیآ 20 ، (- 2)

44 ص : تدوم ، هلاسر 
زین نینمؤم  یمالـسا و  هعماج  نیب  رد  نآ  راشتنا  حیبق و  ياهراک  هب  ّتبحم  تسا ، هدش  هدرمـش  هانگ  کیاکی  تارکنُم  هکنآ  زا  هتـشذگ  و 
َّنِإ دوب ؛ دهاوخ  تخس  رایسب  يرفیک  ياراد  تسا  یصاعم  شیادیپ  همشچرس  هانگ و  ّدلوم  دوخ  ّتبحم  نیا  نوچ  هکلب  هدش ، هدرمش  هانگ 

«1 . » َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا 
دوخ تعاـطا  ّتیعبت و  دروم  ار  اـهنآ  ناـسنا  هک  يدارفأ  هب  اـهُتب و  هب  ّتبحم  و  یلالقتـسا ، ّتبحم  هب  ادـخ ، ریغ  هب  ّتبحم  سفن  نینچمه  و 

ْنِم ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  تسا ؛ هتفرگ  رارق  داقتنا  دروم  دیجم  نآرق  رد  ًادیدش  دندرگیم ، بوسحم  ادخ  ءاکرش  ناونع  هب  دهدیم و  رارق 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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«2 . » ِهَِّلل ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنَأ  ِهَّللا  ِنُود 
هب ّتبحم  زا  ّمتأ  وحنب  هک  تسا  یتایآ  دـنکیم ، هریغ  ادـخ و  ياکرـش  لام و  عمج  ایند و  ّتبحم  زا  داقتنا  ًاّدـج  هک  تایآ  نیا  لباقم  رد  و 

: ربمغیپ يا  وگب  « » 3 . » ْمَُکبُونُذ ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  دیامنیم ؛ نیـسحت  دیجمت و  ادخ  يایلوا  ادـخ و 
ار امش  ناهانگ  دیوش و  عقاو  ادخ  ّتبحم  دروم  زین  امش  هجیتّنلاب  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیاب  دیراد  يادخ  هب  ّتبحم  رگا 

______________________________

كاندرد یباذع  دبای ، جاور  نینمؤم  نیب  رد  دنـسپان  تشز و  لامعأ  دـنراد  تسود  هک  یناسک  ًاّقح  « [ ؛ رّونلا هروس 24 : زا  هیآ 19 ، (- 1)
.«[ دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  و  دوب ؛ دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  يارب 

یتسود و دننامه  ار  نانآ  هک  دننکیم  رایتخا  ادـخ  ربارب  رد  ار  یناکیرـش  مدرم  زا  یخرب  « [ ؛ ةرقبلا هروس 2 : زا  هیآ 165 ، زا  یتمسق  (- 2)
.«[ دنرادیم تسود  ار  دنوادخ  رتشیب  یتّدش  اب  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  یلو  دنرادیم ، تسود  ادخ ، هب  ّتبحم 

نارمع  لاَء  هروس 3 : زا  هیآ 31 ، زا  یتمسق  (- 3)
45 ص : تدوم ، هلاسر 

.« دزرمایب
رب هداد و  رارق  مالک  عوضوم  ادـخ  ار  وا  هک  تسا  یهلا  بهاوم  زا  تبهوم  نیرتفیرـش  نیرتهیاـمنارگ و  ادـخ  هب  ّتبحم  هک  دوشیم  مولعم 

هعماج ای  دیورن ، مّنهج  ای  دیورب  تشهب  دیهاوخیم  رگا  دیوگب : دوب  نکمم  هکیلاح  رد  تسا ، هدومن  ّبترتم  ار  ادـخ  لوسر  زا  تعاطا  نآ 
. اهنیا ریغ  دیدرگ و  هزیکاپ  یقّتم و  سفن  ياراد  ای  ددرگ ، حالصا  امش 

، كاکفنا لباق  ریغ  مزـال  ناونع  هب  ار  ادـخ  لوسر  زا  تعاـطا  سفن  هداد و  رارق  ناونع  ار  ادـخ  هب  ّتبحم  طـقف  هک  دوشیم  هظحـالم  یلو 
دوخ و يانغ  دـهدیم و  میب  میخو  تبقاـع  نیا  زا  اـهنآ  هب  دـناسرتیم و  دادـترا  زا  ار  نینمؤم  هک  یئاـج  رد  و  تسا . هداد  رارق  نآ  مزـالم 

نانآ هب  ادـخ  لوسر  دـنراد و  ادـخ  لوسر  هب  ّتبحم  هک  ار  نینمؤم  زا  یتعامج  دـیامرفیم ، ناـیب  ناـنآ  دادـترا  ناـمیا و  زا  ار  دوخ  لوسر 
ّتبحم یناسنا  يایازم  لامک و  رد  اهنآ  فّرعم  نیرتهب  و  دروآ ، دنهاوخ  نامیا  امش  دادترا  زا  سپ  نانآ  هک  دیامنیم  یفّرعم  دراد ، ّتبحم 

ٍةَّزِعَأ َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا ؛ ادـخ  لوسر  هب  اـهنآ 
«1 . » َنیِِرفاْکلا یَلَع 

ْنِم يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  دریگیم ؛ دارفا  لامک  ایازم و  دـهاش  فّرعم و  نیرتهب  ار  سفن  هیکزت  تراـهط و  هب  ّتبحم  رگید  هیآ  رد  و 
اجنیا رد  « 2 . » َنیِرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهِیف  ِهِیف  َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ 

______________________________

هدنیآ رد  ددرگرب ، دوخ  نید  زا  هک  امـش  زا  سک  ره  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  « [ ؛ ةدـئآملا هروس 5 : زا  هیآ 54 ، زا  یتمـسق  (- 1)
ِلباقم رد  دـنرادیم ، تسود  ار  ادـخ  زین  نانآ  هتـشاد و  تسود  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  دروآ  دـهاوخ  ار  یتعاـمج  نیّدـترم ) ياـج  هب   ) دـنوادخ

.«[ دننکیم راتفر  تّزع  اب  نیرفاک  لباقم  رد  هدوب و  عضاخ  عشاخ و  نینمؤم 
هدوب ادخ  يدونشخ  يوقت و  ساسارب  رمأيادتبا  زا  نآ  سیسأت  هک  يدجـسم  هک  دنگوس  « [ ؛ ۀبّوتلا هروس 9 : زا  هیآ 108 ، زا  یتمسق  (- 2)
رّهطم هزیکاـپ و  كاـپ و  دـنراد  تسود  هک  دنتـسه  ینادرم  دجـسم ، نآ  رد  هک  اریز  ل ل  يرازگب ! زاـمن  نآ  رد  هک  تسا  راوازـس  تـسا ؛

.«[ دراد تسود  ار  ناگدش  هزیکاپ  ناکاپ و  دنوادخ  هّتبلا  و  دندرگ ،
46 ص : تدوم ، هلاسر 

شداینب لّوا  زور  زا  هکنآ  رب  هوالع  نوچ  دنک ؛ تدابع  هب  مایق  اجنآ  رد  درازگب و  زامن  ابق  دجـسم  رد  هک  دنکیم  رما  شربمغیپ  هب  دنوادخ 
زامن و هب  اجنآ  رد  دـنراد ، ار  ادـخ  تاقالم  نطاب و  يافـص  تراـهط و  ّبح  هک  نینمؤم  زا  یتعاـمج  تسا ، هدـش  يراذـگ  هیاـپ  يوقت  اـب 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. دنیامنیم لاغتشا  تدابع 
هدرک جارخا  نینمؤم  هرمز  زا  هرـسکی  دنیامنب  یتسود  تّدوم و  شربمیپ  ادخ و  اب  نیزرابم  اب  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  هکنآ  رتالاب  همه  زا  و 

. دشاب نانآ  هلیبق  لها و  ای  ناردارب  ای  ناردپ  ای  نادنزرف  نیزرابم  نآ  هچرگ  تسا ،
دنکیم یلاخ  نامیا  زا  ار  سفن  هنیمز  یّلک  هب  هک  دراذگیم  ناسنا  سفن  رد  يوق  رثا  نانچ  لوسر  ادخ و  نانمشد  هب  ّتبحم  دوشیم  مولعم 

کشخ و نیمزرس  رد  هک  دوب  دهاوخ  یکاشاخ  سخ و  نوچ  ناسنا  هحلاص  لامعأ  تروص  نیا  رد  و  دراذگیمن . یقاب  نآ  زا  ياهحئار  و 
، نید نانمـشد  هب  ّتبحم  مامـضنا  هب  حلاص  لمع  لاثم  تشاد . دـهاوخن  یگدـنبیز  لامج و  یتوارط و  وب و  چـیه  هدـیئور ، فلع  بآیب و 

. تسا تشز  نّفعتم و  نآ  لصا  نطاب و  یلو  دشاب  هتشاد  ابیرف  يرهاظ  ًاضرف  رگا  دشاب ؛ هدیئور  لبازم  رد  هک  تسا  یهایگ  لگ و  لاثم 
َِکئلوُأ ْمُهَتَریِـشَع  َْوأ  ْمُهَناوْخِإ  َْوأ  ْمُهَءاْنبَأ  َْوأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدَِـجت  ـال 
َِکئلوُأ ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدی  َو  ُْهنِم  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َو  َنامیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک 

«1 . » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح 
______________________________

هک یناسک  اب  دوجو  نیا  اب  دنشاب و  هتـشاد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یتعامج  یباییمن  « [ ؛ ۀلداجملا هروس 58 : زا  هیآ 22 ، (- 1)
. دنـشاب اهنآ  نادـناخ  ای  ناردارب و  ای  نارـسپ  اـی  ناردـپ  نانمـشد ، نیا  هچرگا  دـنیامن ، یتسود ل ل  دـنرادیم  نمـشد  ار  وا  لوسر  ادـخ و 

دراو یئاـهغاب  رد  ار  ناـنآ  و  تسا . هدرک  دـییأتار  ناـنآ  دوخ ، دزن  زا  یحور  اـب  هدومن و  تیبـثت  ار  ناـمیا  نینمؤم  نیا  بوـلق  رد  دـنوادخ 
زا زین  اهنآ  یـضار و  اهنآ  زا  ادخ  دننکیم و  یگدـنز  اهتـشهب  نآ  رد  يدـبا  روط  هب  تسا و  ناور  يراج و  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  هک  دزاسیم 

.«[ دنایعقاو ناراگتسر  ادخ ، هورگ  بزح و  اهنت  هک  دیشاب  هاگآ  دنشابیم . ادخ  هورگ  بزح و  ناشیا  دنتسه . یضار  ادخ 
47 ص : تدوم ، هلاسر 

نیرتهب دـنکیم ، ادـج  عطاق  روطب  نینمؤم  ّفص  زا  ار  ادـخ  نانمـشد  هب  نیّبحم  هکنآ  رب  هوـالع  هک  دوشیم  هظحـالم  هکراـبم  هیآ  نیا  رد 
هضافا اهنادب  ادخ  حور  زا  ًامئاد  تبسانم  نیدب  هک  هداد  رارق  ادخ  نانمشد  هب  ّتبحم  مدع  ار  نانآ  یحور  رثأ  نیرتنشور  نینمؤم و  تفص 
دنهاوخ یـضار  دوخ  يادـخ  زا  زین  دوخ  هدوب و  دوخ  يادـخ  ياضر  دروم  نانآ  دومن ، دـنهاوخ  تسیز  نادواـج  ياهتـشهب  رد  ددرگیم و 

ادخ نانمشد  هب  ّبح  مدع  لوسر و  ادخ و  هب  ّبح  تفـص  اب  ناشحور  هک  ار  نینمؤم  زا  هتـسد  نیا  طقف  طقف و  هکنآ  رتالاب  همه  زا  و  دوب .
. تسا هدرپس  دارفا  نیدب  ًارصحنم  ار  قلطم  حاجن  تداعس و  ًانلع  هدومن و  یفّرعم  ادخ  بزح  تسا ، هدش  هتخیمآ  لوسر  و 

لصا تسا ، هدیـسر  رتاوت  ّدح  هب  تفگ  ناوتیم  ًاعومجم  هک  رابخأ  نیا  رد  تسا . هدش  دراو  ضغب  ّبح و  هب  عجار  یباوبأ  رابخأ  بتک  رد 
. تسا هداد  رارق  نآ  تاعّرفتم  زا  ار  هحلاص  لامعأ  هّیقب  هدرمش و  نید  لوصا  زا  ار  ضغب  ّبح و 

: هک دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ءاّذَح  هدیَبُعوبأ 
«1 . » ُُهناَمیإ َلَمَک  ْنَّمِم  َوُهَف  ِهَِّلل  یَطْعَأ  َو  ِهَِّلل  َضَْغبَأ  َو  ِهَِّلل  َّبَحَأ  ْنَم  ُماَلَّسلا : ِْهیَلَع  َلاَق 

______________________________

ص 124 ج 2 ، یفاک » لوصا  - » 1 ( 1)
ل  هک : دنکیم  تیاور  ص 5  فجن ، نامعن - هعبطم  مجنپ ، عبط  ۀّمهملا » لوصفلا   » باتک رد  یلماع  نیّدلا  فرش  دّیس  هللا  ۀیآ  [و 

اذإ ٍءْیَـش  یَلَع  ْمُکُّلُدأ  ـال  َوأ  اوُّبآََـحت . یَّتَح  َنونِمُْؤت  ـال  َو  اونِمُْؤت ، یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنولُخْدـَت  ـال  َمَّلَـسَو : ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوسَر  َلاـق  ل 
. ْمُکَنَیب َمالَّسلا  اوُْشفأ  ُْمْتَبباََحت ؟ ُهوُمتلَعَف 

ِهِدَِیب یسْفَن  يذَّلا  َو  ْمِِهتَّماِعل ، َو  َنیِملْسُْملا  ِۀَّمئِأل  َو  ِِهلوسَِرل  َو  ِِهباتِِکلَو  ِهَِّلل  َلاق : نَِمل ؟ اْنُلق : ُۀَحیصَّنلا . ُنیّدلا  َمَّلَس : َو  ِِهلاَءَو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َلاق  َو 
. ِهِسْفَِنل ُّبُِحی  ام  ِهیخِأل  َّبُِحی  یَّتَح  ٌْدبَع  ُنِمُْؤی  ال 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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نامیا دیشاب  هتشادن  تسود  ار  رگیدکی  ات  و  دیوشیمن ، تشهب  لخاد  دیرواین  نامیا  ات  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  «و 
دوخ نایم  رد  ار  مالـس  دـش ؟ دـیهاوخ  رگیدـکی  رادتـسود  دـیروآ  ياجب  ارنآ  هاگ  ره  هک  يزیچ  رب  منکن  تلالد  ار  امـش  ایآ  دـیروآیمن .

. دینک مالس  ناگمه  هب  هدومن و  رشتنم 
يارب دومرف : یسک ؟ هچ  يارب  میدیسرپ : تسا . ّتبحم  صالخإ و  تحیصن و  نید ، دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ترـضح  نآ  زین  و 
نامیا ياهدنب  چیه  تسوا ! تردق  هضبق  رد  مناج  هکیسک  هب  مسق  ناناملسم ؛ مومع  يارب  نیملسم و  هّمئا  وا و  ربمایپ  وا و  باتک  دنوادخ و 

.«[ درادب تسود  زین  دوخ  ینید  ردارب  يارب  درادیم  تسود  دوخ  يارب  ار  هچ  ره  هک  یتقو  ات  دروآیمن ،
48 ص : تدوم ، هلاسر 

ره درادب  ضوغبم  و  تسادخ ، ّتبحم  دروم  هک  ار  يزیچ  ره  ای  سک  ره  دـشاب  هتـشاد  تسود  ادـخ  يارب  هک  یـسک  : » دـندومرف ترـضح 
ّدحرـس هب  وا  نامیا  هک  تسا  يدارفا  زا  يدرم  نینچ  دیامنب ؛ ءاطعا  لذـب و  ادـخ  هار  رد  و  تسادـخ ، ضغب  دروم  هک  ار  يزیچ  ره  ای  سک 

.« تسا هدیسر  لامک 
: هک دنکیم  ثیدح  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  جرعأ  دیعس  و 

«1 . » ِهَللا ِیف  َعَنْمَت  َو  ِهَللا  ِیف  َیِطُْعت  َو  ِهَللا  ِیف  َضِْغُبت  َو  ِهَللا  ِیف  َّبُِحت  ْنَأ  ِناَمیْإلا  يَرُع  َِقثْوَأ  ْنِم  ُماَلَّسلا : ِْهیَلَع  َلاَق 
، دراد تسود  ار  وا  ادخ  هک  ار  هچ  ره  یشاب  هتشاد  تسود  هک  تسا  نآ  نامیا  ياهزیواتسد  نیرتمکحم  زا  هک : دندومرف  قداص  ترضح  »

هک  ار  هچ  ره  ادخ  هار  رد  ینک  اطع  و  دراد ، نمشد  ادخ  هک  ار  هچ  ره  یشاب  هتشاد  نمشد  و 
______________________________

ص 125 ج 2 ، یفاک » لوصا  (- » 1)
49 ص : تدوم ، هلاسر 

.« ددنسپیمارنآ عنم  ادخ  هک  ار  هچ  ره  ادخ  هار  رد  ینک  عنم  و  دراد ، تسود  ار  نآ  ياطع  ادخ 
َُّمث ُضُْغْبلا ؟ َو  ُّبُْحلااَّلإ  ُناَمیْإلا  ِلَه  َو  َلاَقَف : َوُه ؟ ِناَمیْإلا  َنِم  َأ  ِضُْغْبلاَو  ِّبُْحلا  ِنَع  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ِهَللاِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  دـیوگیم : راسَی  نب  لیَُـضف 

«2 «. » 1  » َنوُدِشاَّرلا ُمُه  َِکئلوُأ  َنایْصِْعلا  َو  َقوُسُْفلا  َو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َۀَیَْألا : ِهِذَه  اََلت 
ترـضح دـنوشیم ؟ بوسحم  ناـمیا  زا  ود  نیا  اـیآ  هک  ضغب  ّبح و  زا  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  : » دـیوگیم لیـضف 

ار نامیا  ادخ  هک : دندومرف  توالت  داهـشتسا  ناونعب  ار  هیآ  نیا  سپـس  تسه ؟ مه  يرگید  زیچ  ضغب  ّبح و  زا  ریغ  نامیا  رگم  دندومرف :
؛ داد هوـلج  تشز  هورکم و  امـش  دزن  رد  ار  نایـصع  قوـسف و  رفک و  و  داد ، تنیز  امـش  ياـهلد  رد  ارنآ  دـینادرگ و  بوـبحم  امـش  دزن  رد 

«3 .« » دنناگتفای هار  نانآ  دنشاب  نینچ  هک  يدارفا 
______________________________

تارجحلا  هروس 49 : زا  هیآ 7 ، زا  یتمسق  (- 1)
ص 125 ج 2 ، یفاک » لوصا  (- » 2)

ِهَللا یف  ُّبُحلا  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـنکیم  تیاور  یملید  زا  ص 180  لوبمالـسا ، عبط  ةّدوملا » عیبانی   » رد (- 3)
. ِلامعألا ُلَضفأ  ِهَللا  یف  ُضُغبلا  ِهَللا و  یف  ُّبُحلا  هک : دنک  تیاور  دوادوبأ  زا  و  ٌۀَضیرَف . ِهَللا  یف  ُضُغبلا  ٌۀَضیرَف و 

: هک دنکیم  تیاور  ات ص 8  ص 6  ۀّمهملا » لوصفلا   » باتک رد  یلماع  نیّدلا  فرش  دّیس  هللا  ۀیآ  [و 
َو اودَـساََحت  َو ال  اوُشَجانَت  َو ال  اوسَّسََجت  َو ال  اوسَّسََحت  َو ال  ِثیدَْـحلا ، ُبَذْـکأ  َّنَّظلا  َّنإَف  َّنَّظلاَو  ْمُکاـّیإ  َمَّلَـس : َو  ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  َلاـق 

. ٍماّیأ ِۀَثالَث  َقوَف  ُهاخأ  َرُجْهَی  نأ  ٍِملْسُِمل  ُّلِحَی  َو ال  اًناوْخإ ، ِهَللا  َدابِع  اونوک  َو  اوضَغابَتال  َو  اوَربادَتال 
روما رابخأ و  لابند  هب  و  تسا . نخس  نیرتغورد  ّنظ  هک  ارچ  دینک  زیهرپ  نامگ  ّنظ و  زا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  »

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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دیزرون و دسح  دیربن ، الاب  تهج  یب  ار  عاتم  تمیق  تالماعم  رد  و  دیئامنن ، راکشآ  ار  رگیدکیبویع  و  دینکن ، سّسجت  هدوبن و  رگیدمه 
لالح دیشاب ؛ رگیدکی  ردارب  و  ادخ ! ناگدنب  يا  و  دیشاب . هتشادن  هنیک  ضغب و  دینکن و  عطق  ار  دوخ  طابترا  هتشر  هدرکن و  ینمشد  مه  هب 

وخأ ُِملْـسُْملا  َمَّلَـس : َو  ِِهلاَءَو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  َلاـق  َو  دـنک ». يرود  زور  هس  زا  رتـشیب  شیوخ  ناملـسم  ردارب  زا  یناملـسم  هک  تسین  زئاـج  و 
ِتابُرُک نِم  ًَۀبْرُک  ُْهنَع  ُهَللا  َجَّرَف  ًۀـَبْرُک  ٍِملْـسُم  نَع  َجَّرَف  نَم  َو  ِِهتَجاح ، یف  ُهَللا  َناک  ِهیخأ  ِۀَـجاح  یف  َناک  نَم  َو  ُهُِملُْـسی ، َو ال  ُهُِملْظَیال  ِِملْـسُْملا 

. ِۀَمَیِْقلا َمْوَی  ُهَللا  ُهَرَتَس  ًانِمُْؤم  َرَتَس  نَم  َو  ِۀَمَیِْقلا ، ِمْوَی 
هب هتخاسن و  راوخ  ار  وا  دنکیمن و  ملظ  وا  هب  تسا ؛ ناملسم  ردارب  ناملسم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکأ  لوسر  ترـضح  «و 

و دروآیم ، رب  ار  وا  تجاح  دنوادخ  دنکیم  یعـس  دوخ  ینید  ردارب  تجاح  ندرک  هدروآرب  رد  هک  یـسک  و  دـیامنیمن . راذـگاو  نمـشد 
ار ینمؤم  بیع  هک  یسک  و  دزاسیم ، فرطرب  ار  وا  ترخآ  ياهمغ  زا  یمغ  دنوادخ  دنک  فرطرب  یناملـسم  لد  زا  ار  ياهّصغ  هک  یـسک 

.« دناشوپیم ار  وا  بیع  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دناشوپب 
. ُُهباتْغَی َو ال  ُُهبِذْکَی  الَو  ُهُِملْظَی  َو ال  ُهُعَدْخَی  َو ال  ُُهنوخَی  ال  ُُهلیلَد ؛ َو  ُُهتاَءِْرم  َو  ُُهْنیَع  َوُه  ِِملْسُْملا ، وخأ  ُِملْسُْملا  ُمالَّسلا : ِْهیَلَع  ُقِداَّصلا  َلاَق  َو 
شبیرف هدرکن و  تنایخ  وا  هب  تسوا ؛ يامنهار  وا و  هنیئآ  وا و  مشچ  تسا و  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  «و 

.« دنکیمن تبیغ  وا  رس  تشپ  دیوگیمن و  غورد  هدومنن و  متس  وا  هب  دهدیمن و 
َو اْوَقالَت  َو  اورَواَزت  َنیمِحارَتُم ، َنیعِـضاوَتُم  َنیلِـصاوَتُم  ِهَللا  ِیف  َنیِّبآحَتُم  ًةَرََرب  ًةَوْخإ  اونوک  َو  َهَللا  اوُقَّتا  ِِهتَعیـش : نِم  ٍۀَعامَِجل  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َلاَق  َو 

. انَْرمأ اُویْحأ 
، دیـشاب وکین  یناردارب  رگیدکی  يارب  دـیزاس و  دوخ  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دومرف : دوخ  نایعیـش  زا  یهورگ  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  «و 

مه ترایز  هب  دیـشاب ، نابرهم  زوسلد و  دینک و  عضاوت  رگیدکی  هب  تبـسن  دیـشاب ، هتـشاد  دنویپ  هدومن و  یتسود  رگیدـکی  اب  ادـخ  رطاخب 
.« دینک هدنز  ار  ام  رما  دیئامن و  رادید  ار  رگیدکی  دیورب و 

و . » َنوَفلُْؤی َو  َنوَفلْأَی  َنیذَّلا  اًفانْکأ  َنوؤطاوُْملا ]*[  اًقالْخأ  ْمُُکنِساحأ  اًِسلْجَم  یّنِم  ْمَُکبَْرقأ  َّنإ  َمَّلَس : َو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  ِلوسَر  نَع  َو 
هک دنتـسه  یناـسک  هاـگیاج  تهج  زا  نم  هب  امـش  نیرتکیدزن  ًاـقیقحت  دومرف : هک  تسا  دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا 
زین تفلا  سنا و  دروم  دنریگیم و  تفلا  سنا و  هک  یناسک  دننکیم ، راتفر  عضاوت  ینابرهم و  اب  هکنانآ  دـشاب ؛ رتوکین  همه  زا  ناشقالخا 

.« دنوشیم عقاو 
ِهَللا یلإ  ْمُکَّبَحأ  َّنإ  َرَخاَء : ٍثیدَـح  ِیف  َو  َُفلُْؤی . َو ال  َُفلْأَی  ْنَمیف ال  َْریَخ  ـال  َو  ٌفُولْأَـم ، ٌْفلإ  ُنِمْؤُْملا  َمَّلَـس : َو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  َلاـق  َو 

. ِناوْخْإلا َنَیب  َنوقِّرَفُْملا  ِۀَمیمَّنلِاب  َنوُءاّشَْملا  ِهَللا  َیلإ  ْمُکَضَْغبأ  َّنإ  َو  َنوَفلُْؤی ، َو  َنوَفلْأَی  َنیذَّلا 
نارگید اب  هک  یسک  و  تسا ؛ نارگید  تفلا  سنا و  دروم  زین  هدوب و  تفلا  لها  نمؤم  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ترـضح  نآ  «و 

. تسین وا  رد  يریخ  چیه  دنریگیمن  تفلا  سنا و  وا  اب  زین  نارگید  دریگیمن و  تفلا 
سنا دروم  هتشاد و  تفلا  سنا و  نارگید  اب  هک  دنتسه  یناسک  دنوادخ  دزن  امـش  نیرتبوبحم  ًاقیقحت  هک : تسا  دراو  يرگید  ثیدح  رد  و 
ثعاب دنراد و  دمآ  تفر و  ینیچ  نخـس  يارب  مدرم  نیب  هک  دنتـسه  یناسک  دـنوادخ  دزن  امـش  نیرتضوغبم  ًاقیقحت  و  دنتـسه . زین  تفلا  و 

.« دنوشیم ینید  ناردارب  یئادج 
ِۀَّنَْجلا یَلَع  َنوفِرُْشی  ٍۀَفْرُغ ، َْفلأ  َنوْعبَس  ِدومَْعلا  ُْسأَر  َءآرْمَح ، ٍۀَتُوقای  نِم  ٍدومَع  یَلَع  ِهَللا  یف  َنّوبآحَتُْملا  َمَّلَس : َو  ِِهلاَءَو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َلاق  َو 

. ِهَللا یف  َنوُّبآحَتُْملا  ْمِهِهابِج : یَلَع  ٌبوتْکَم  ٌرْضُخ ، ٍسُْدنُس  ُبایث  ْمِهیَلَع  ُسْمَّشلا ، ُءیُضت  امَک  ْمُُهنْسُح  ُءیُضی 
َو ُساّنلا  ُعَْزفَی  ِرْدَْبلا ، َۀَْلَیل  ِرَمَْقلاَک  ْمُهُهوُجُو  ِۀَمَیِْقلا ، َمْوَی  ِشْرَْعلا  َلْوَح  ُّیِسارَک  ِساّنلا  َنِم  ٍۀَِفئآِطل  ُبَْصُنی  َمَّلَس : َو  ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َلاق  َو 
؟ ِهَللا َلوسَر  ای  ْمُه  نَم  َلیقَف : َنُونَزْحَی . ْمُه  َو ال  ْمِهیَلَع  ٌفْوَخ  َنیذَّلا ال  ِهَللا  ُءآیلْوأ  َِکَئلوا  َنُوفاخَی ، ْمُه ال  َو  ُساّنلا  ُفاخَی  َو  َنوعَْزفَی  ـال  ْمُه 

. ِهَللا یف  َنّوبآحَتُْملا  ُمُه  َلاقَف :

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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زا ینوتس  رب  ترخآ  رد  دنراد  تسود  ار  رگیدکی  ادخ  رطاخب  هک  یناسک  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکأ  لوسر  ترـضح  «و 
دیـشروخ لثم  ناـشیابیز  تروص  لاـمج و  هکیلاـح  رد  اـهنآ  و  تسا ، هفرغ  رازه  داـتفه  نوتـس  نیا  يـالاب  دـنراد ، ینکـس  خرـس  توقاـی 

: تسا هدـش  هتـشون  ناشیناشیپ  رب  تسا و  سدنـس  زا  زبس  یئاهـسابل  نانآ  تماـق  رب  دـنراد ، فارـشإ  تشهب  رب  اـههفرغ  نآ  زا  دـشخردیم 
فارطأ رد  یئاهیسرک  مدرم  زا  یتعامج  يارب  تمایق  زور  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ترضح  نآ  زین  و  ادخ . هار  رد  نارادتسود 
ناـساره هداـتفا و  عزف  هثاغتـسا و  هب  مدرم  همه  زور  نآ  رد  دـشخردیم . هدراـهچ  بش  هاـم  دـننام  ناـشیا  ياـههرهچ  دوـشیم ، بصن  شرع 
نوزحم تسین و  ناشیا  رب  یفوخ  چـیه  هک  دنتـسه  ادـخ  ءایلوا  ناتـسود و  اهنآ  دنـشابیمن ؛ ناساره  دـنرادن و  یعزف  اهنآ  یلو  دـندرگیم ،

.« دنتسه ادخ  هار  رد  نارادتسود  نانآ  دومرف : ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  ادخ ! لوسر  يا  دش : لاؤس  سپ  دنوشیمن .
نِم َنوُّبآـحَتَی  َنیذَِّلل  یتَّبَحَم  ْتَّقَح  َو  یلْجأ ، نِم  َنورَوازَتَـی  َنیذَِّلل  یتَّبَحَم  ْتَّقَح  ُلوقَی : َیلاـعَت  َهَللا  َّنإ  َمَّلَـس : َو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  َلاـق  َو 

. یلْجأ نِم  َنورَصانَتَی  َنیذَِّلل  یتَّبَحَم  ْتَّقَح  َو  یلْجأ ، نِم  َنولَذابَتَی  َنیذَِّلل  یتَّبَحَم  ْتَّقَح  َو  یلْجأ ،
. یِّلِظ یف  ْمُهُّلِظُأ  َمْوَْیلا  َیلالَِجب  َنوُّبآحَتُْملا ؟ َْنیأ  ِۀَمَیِْقلا : َمْوَی  ُلوقَی  یلاعَت  َهَللا  َّنإ  َمَّلَس : َو  ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ِهَللا  یَّلَص  َلاق  َو 

رب تسا  تباـث  یعطق و  نم  ّتبحم  دـیامرفیم : یلاـعت  يادـخ  هک  یتسردـب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکأ  لوسر  ترـضح  «و 
تـسود ار  رگیدـکی  نم  رطاـخب  هک  یناـسک  رب  تسا  تباـث  یعطق و  نم  ّتبحم  و  دـنوریم ، رگیدـکی  ِتراـیز  هب  نم  رطاـخب  هـک  یناـسک 

رب تسا  تباـث  یعطق و  نم  ّتبحم  و  دـننکیم ، شـشخب  لذـب و  نم  رطاـخب  هک  یناـسک  رب  تسا  تباـث  یعطق و  نـم  تـّبحم  و  دـنرادیم ،
. دنباتشیم رگیدکی  ترصن  هب  نم  رطاخب  هک  یناسک 

هب تبـسن  هک  یناسک  دنتـسه  اجک  دیامرفیم : تمایق  زور  رد  یلاعت  يادـخ  انامه  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ترـضح  نآ  زین  و 
.« مریگیم دوخ  تمحر  هیاس  رد  ار  اهنآ  زورما  ملالج  هب  مسق  دندیزرویم ؟ ّتبحم  رگیدکی 

ٍثیدَح نِم  َنیعَمْجأ  ْمِهیَلَع  َو  ِهیَلَع  ُهُمالَـس  َو  ِهَللا  ُتاوَلَـص  َنیلَـسْرُْملا  ِدِّیَـس  ْمِهِّدَج  نَع  َنیدِشاّرلا  ِءآفَلُخلا  ِِهئَاباَء  نَع  َنیّیبَّنلا  ِمولُع  ِِرقاب  نَع  َو 
ِۀَِکئَلَْملا َنِم  ٌةَْرمُز  ْمُُهِلبْقَتْـسَتَف  ِساـّنلا  َنِم  ٌُقنُع  ُموقَیَف  ِهِراد ؟ یف  ُُهلـالَج  َّلَـج  ِهَللا  ُناریج  َنیأ  ٍداـنُم  يداـُنی  ِۀَـمَیِْقلا  ُمْوَـی  َناـک  اذإ  َلاـق : ٍلـیوَط 

. َّلَجَوَّزَع ِهَللا  یف  ُرَوازَتَن  َو  ِهَللا  یف  ُلَذابَتَن  َو  ِهَللا  یف  ُّبآحَتَن  اّنُک  َنولوقَیَف : ِهِراد ؟ یف  ِهَللا  َناریج  ِِهب  ُْمتْرِـصَف  ْمُُکلَمَع  َناـک  اذاـم  ْمَُهل : َنولوقَیَف 
. ٍباسِح ِریَِغب  ِهَللا  ِراوِج  یلإ  اوِقلَْطنَِیل  ْمُهَلیبَس  اوُّلَخ  يدابِع ، َقَدَص  ٍدانُم  يداُنیَف  َلاق :

همالس هللا و  تاولـص  ناربمایپ  ياقآ  دّیـس و  ناشّدج  زا  دنتـسه  تیاده  دشر و  ياراد  نانیـشناج  هکنانآ  شناردپ  زا  نیّیبن  مولع  رقاب  زا  «و 
اجک دـنکیم : ادـن  يايدانم  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  دراو  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  نیعمجأ  مهیلع  هیلع و 

هب هکئالم  زا  یتعاـمج  دـنزیخیم و  رب  مدرم  زا  یهورگ  سپ  دنـشابیم ؟ وا  هناـخ  رد  هلـالجّلج  دـنوادخ  ناـگیاسمه  هک  یناـسک  دنتـسه 
رد اهنآ  دیاهدش ؟ وا  هناخ  رد  ادخ  هیاسمه  نآ  هطـساو  هب  هک  دـیاهداد  ماجنا  یلمع  هچ  امـش  دـنیوگیم : ناشیا  هب  دـنوریم و  نانآ  لابقتـسا 

ترایز هب  ادـخ  رطاـخب  میدرکیم و  شـشخب  لذـب و  ادـخ  رطاـخب  میتشادیم و  تسود  ار  رگیدـکی  ادـخ  رطاـخب  اـم  دـنیوگیم : باوج 
ات دـینک  زاب  ار  اهنآ  هار  نم ، ناگدـنب  نیا  دـنیوگیم  تسار  دـنکیم : ادـن  ّقح  بناج  زا  يايدانم  سپ  دومرف : ترـضح  میتفریم . رگیدـکی 

ِْهیَلَع ِمِظاْکلا )  ) ِنَسَْحلا یبأ  ِماـمْإلا  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاـق : ِّيراـْصنْألا  ِنِمْؤُْملا  ِدـْبَع  ْنَع  َو  دـننک ». تکرح  دـنوادخ  راوج  يوسب  باـسح  نودـب 
َوُه ُمالَّسلا : ِهیَلَع  لاَقف  ْمَُکلّالإ . ُُهْتبَبْحأ  ام  َو  ْمَعَن  ُتُلق : ُهُّبُِحتأ ؟ ُمالَّسلا : ِْهیَلَع  َلاقَف  ِهَیلإ . ُتْمَّسَبَتَف  ِّيرَفْعَْجلا . ِهَللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُهَدنِع  َو  ُمالَّسلا 

، ُهاخأ ْحَْصنَی  َْمل  نَم  ٌنوْعلَم  ٌنوْعلَم  ُهاخأ ، َّشَغ  نَم  ٌنوْعلَم  ٌنوْعلَم  ُهاخأ ، َمَهَّتا  ِنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  ِهِّما ، َو  ِهیبِأل  ِنِمْؤُْملا  وخأ  ُنِمْؤُْملا  َو  َكوخأ ،
. ُهاخأ َباتْغا  ِنَم  ٌنوْعلَم  ٌنوْعلَم  ِهیخأ ، یَلَع  ََرثْأَتْسا  ِنَم  ٌنوْعلَم  ٌنوْعلَم 

يرفعج هللا  دبع  نب  دّمحم  مدش و  دراو  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  نسحلاوبأ  ترضح  رب  دیوگیم : هک  تسا  دراو  يراصنأ  نمؤملا  دبع  زا  «و 
رگم تسین  یتسود  نیا  هلب و  مدرک : ضرع  يراد ؟ تسود  ار  وا  ایآ  دومرف : ترـضح  نآ  مدز . دـنخبل  وا  هب  نم  دوب . ترـضح  نآ  دزن  زین 

هب هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  تسا ؛ نمؤم  ینیوبأ  ردارب  مکح  رد  نمؤم  تسوت ، ردارب  وا  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  امـش . رطاخب 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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هک یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دـهد ، بیرف  ار  دوخ  ینید  ردارب  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دـنزب ، ناـتهب  دوـخ  ینید  ردارب 
ردارب هداد و  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  اـهیبوخ  اهیـشوخ و  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دـشابن ، دوـخ  ینید  ردارب  هاوـخریخ  حـصان و 

یَّلَص ِهَللا  ُلوسَر  َلاق  َو  دیامن ». تبیغ  دوخ  ینید  ردارب  رس  تشپ  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دزاسن ، دنمهرهب  اهنآ  زا  ار  شاینید 
ُلَثَم َو  ُهَناـعأ . َرَکَذ  وأ  ُهَرَّکَذ  َیِـسَن  نإ  اًِـحلاص  ـالیلَخ  ُهَقَزَر  اًْریَخ  ِِهب  ُهَللا  َدارأ  نَم  ِنیّدـلا : یف  ِةَوْخإـْلا  یَلَع  ِءآـنَّثلا  یف  َمَّلَـس  َو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَـللا 

. اًْریَخ ِِهبِحاص  نِم  امُهَدَحأ  ُهَللا  َدافأّالإ  ُّطَق  ِنانِمُْؤم  یَقَْتلا  اَم  َو  يَرْخْالا . اَمُهادْحإ  ُلِسْغَت  ِْنیَدَْیلا  ُلَثَم  ایَقَْتلا  اذإ  ِْنیَوَخْألا 
یحلاص تسود  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  ریخ  دنوادخ  دومرف : ینید  ناردارب  يانث  حدـم و  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  «و 

ود لَثم  دـیامن . کمک  راک  نیا  رد  ار  وا  دوب  ادـخ  دایب  رگا  و  دروآ ، شداـیب  تسود  نآ  درک  شومارف  ار  ادـخ  رگا  هک  دـنکیم  وا  بیـصن 
رگیدـکی اـب  نمؤـم  ردارب  ود  زگره  و  دـیوشیم . ار  يرگید  یکی  هک  تسا  تسد  ود  لَـثم  دنـسریم  رگیدـکی  هب  هک  یماـگنه  ینید  ردارب 

.« دیامن اطع  ار  يریخ  هدئاف و  يرگید  فرط  زا  کی  ره  هب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دندرکن  تاقالم 
َو َنیِعِفش * نِم  اََنل  اَمَف  ِراّنلا : ِلْهأ  ِلْوَق  یلإ  َنوعَمْسَت  الأ  ِةَرِخ ؛ َْأل  َو ا  اینُّدلا  یف  ٌةَّدُع  ْمُهَّنإَف  ِناوْخْإلِاب ، ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا : ِهیَلَع  َنینِمْؤُْملاُریمأ  َلاق  َو 

. ]**[ ٍمیِمَح ٍقیِدَصَال 
ایند رد  ناسنا  کمک  هریخذ و  اهنآ  هک  ارچ  دینک ، هّجوت  اهنادب  هتشاد و  ینید  ناردارب  هک  داب  امش  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  «و 

تـسود چیه  هن  ياهدننک و  تعافـش  چـیه  تسین  ام  يارب  دـنیوگیم : هک  دـیهدیمن  ارف  شوگ  شتآ  لها  نخـس  هب  ایآ  دنتـسه ؛ ترخآ  و 
!« ینابرهم

. ٍِملْسُم ِّلُِکل  ِحْصُّنلا  َو  ِةوَکَّزلا  ِءآتیإ  َو  ِةوَلَّصلا  ِماقإ  یَلَع  َمَّلَس  َو  ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  َلوسَر  ُْتعَیاب  َلاق : ِهَللا  ِْدبَع  ِْنب  ِریرَج  نَع  َو 
تحیصن و تاکز و  تخادرپ  زامن و  هماقإ  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  دیوگیم : هک  تسا  تیاور  هللا  دبع  نب  ریرج  زا  «و 

ِنیَقیرفلا َثیدـح  َتعجار  اذإ  و  ٌةرفاـظتُم ، ُحاـحِّصلا  ٌةرتاوتُم و  اذـه  یف  ُراـبخألا  و  مدومن ». تعیب  ناناملـسم ، زا  کـی  ره  يارب  یهاوخریخ 
. ٌۀیاده ِهللا  َنِم  هل  نَِمل  ٌۀیافک  اذه  یف  و  ِنینیع . يذل  َرفسأ  دق  َحبّصلا  َتیأر 

، یئاـمن هعجارم  هّماـع ) هّصاـخ و   ) نیقیرف ثیداـحأ  هب  نوچ  و  دنـشابیم . رفاـظتم  هحیحـص  تاـیاور  رتاوتم و  ینعم  نیا  ناـیب  رد  راـبخأ  «و 
هک یناـسنا  ره  يارب  میا  هدروآ  اـم  هک  رادـقم  نیا  رد  و  تسا . هدوـمن  عوـلط  دراد  مشچ  هک  یناـسنا  ره  يارب  قداـص  حبـص  هـک  ینیبیم 

.« تسا تیافک  دشاب  هدش  شلاح  لماش  یهلا  تیاده 
ج 66، یفورح ، عبط  زا  راونألاراحب »  » و ثیدح 16 ؛ ص 102 ، قلخلا ، نسح  باب  ج 2 ، یفاک » لوصا   ) » یئاور عباـنم  رد  هملک  نیا  )*(- 

. تسا نیمه  حیحص  ًارهاظ  هک  هدمآ  َنوَّطَوُْملا  تروص : هب  و )...  ثیدح 28 ؛ ص 306 ، هللا ،) ءایلوا  دابعلا و  رایخ  تافص   ) باب 37
ءآرعّشلا هروس 26 : زا  هیآ 100 و 101 ، )**(- 

55 ص : تدوم ، هلاسر 
: هک تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  زین  و 

َو ُةوَلَّصلا . ْمُهُـضَْعب : َلاَق  َو  ُمَلْعَأ . ُُهلوُسَر  َو  ُهَللا  اُولاَقَف : َُقثْوَأ ؟ ِناَمیْإلا  يَرُع  ُّيَأ  ِِهباَحْـصَِأل : َمَّلَـسَو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق :
. ُداَهِْجلا ْمُهُضَْعب : َلاَق  َو  ُةَرْمُْعلا . َو  ُّجَْحلا  ْمُهُضَْعب : َلاَق  َو  ُماَیِّصلا . ْمُهُضَْعب : َلاَق  َو  ُةوَکَّزلا . ْمُهُضَْعب : َلاَق 

َو ِهَللا  ِیف  ُضُْغْبلا  َو  ِهَللا  ِیف  ُّبُْحلا  ِناَمیْإلا  يَرُع  ََقثْوَأ  َّنَِکل  َو  ِِهب . َْسَیل  َو  ٌلْضَف  ُْمْتُلق  اَم  ِّلُِـکل  َمَّلَـسَو : ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف 
«1  » ِهَللا ِءآَدْعَأ  ْنِم  يِّرَبَّتلا  َو  ِهَللا  ِءآَِیلْوَأ  ِیلاََوت 

دوخ باحـصا  هب  ترـضح  نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  »
. دنرتاناد ادخ  لوسر  ادخ و  دنتفگ : باحصا  تسا ؟ رتمکحم  نامیا  ياهزیواتسد  زا  کیمادک  دندومرف :

. هزور دنتفگ : یضعب  و  تاکز . دنتفگ : یضعب  و  زامن . دنتفگ : باحصا  زا  یضعب  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. داهج دنتفگ : یضعب  و  هرمع . ّجح و  دنتفگ : یضعب  و 
______________________________

ص 125 ج 2 ، یفاک » لوصا  (- » 1)
 56 ص : تدوم ، هلاسر 

تدوم 99  هلاسر 
نکیل و  دنتسین . نامیا  ياهزیواتـسد  نیرتمکحم  یلو  دنتفارـش ، تلیـضف و  ياراد  دیدومن  رکذ  هک  ار  يروما  نیا  مامت  دندومرف : ترـضح 

نانمـشد زا  يرود  يّربت و  ادـخ و  ناتـسود  نتـشاد  تسود  ادـخ و  هار  رد  ضغب  ادـخ و  هار  رد  ّتبحم  نامه  نامیا  زیواتـسد  نیرتمکحم 
.« تسادخ

: دندومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  ثیدح  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  یفعُج  رباج  زین  و 
ْنإ َو  َکُّبُِحی ، ُهَللا  َو  ٌْریَخ  َکیِفَف  ِِهتَیِصْعَم  َلْهَأ  ُضِْغُبی  َو  ِهَللا  ِۀَعاَط  َلْهَأ  ُّبُِحی  َناَک  ْنإَف  َِکْبلَق ؛ َیلإ  ْرُْظناَف  اًْریَخ  َکِیف  َّنَأ  َمَْلعَت  ْنَأ  َْتدَرَأ  اَذإ 

«2  » و « 1 . » َّبَحَأ ْنَم  َعَم  ُءْرَْملا  َو  َکُضِْغُبی ؛ ُهَللاَو  ٌْریَخ  َکِیف  َْسیَلَف  ِِهتَیِصْعَم  َلْهَأ  ُّبُِحی  َو  ِهَللا  ِۀَعاَط  َلْهَأ  ُضِْغُبی  َناَک 
ار ادـخ  تعاـط  لـها  وت  لد  يدـید  رگا  نکفیب ؛ رظن  دوـخ  لد  رد  تسه  يریخ  وـت  رد  هک  ینادـب  یهاوـخب  رگا  : » هک دـندومرف  ترـضح 
زا وت  لد  هک  يدـید  رگا  و  دراد . تسود  ار  وت  دـنوادخ  دراد و  دوجو  ریخ  وت  رد  هک  نادـب  تسا ، رّفنتم  تیـصعم  لـها  زا  دراد و  تسود 

نوچ تسا ؛ رازیب  وت  زا  زین  دنوادخ  درادـن و  دوجو  يریخ  وت  رد  هک  نادـب  دراد ، تسود  ار  تیـصعم  لها  تسا و  رّفنتم  ادـخ  تعاط  لها 
: ُماَلَّسلا ِْهیَلَع  یَـسوُِمل  َلاَق  َیلاَعَت  َهَللا  َّنَأ  َِيُور  دراد ». ّتیعم  داّحتا و  هبنج  دوخ  بوبحم  اب  هکلب  دراد ، دوخ  بوبحم  اب  لماک  طابترا  ناـسنا 

الَمَع ِیل  َْتلِمَع  ْلَه 
: هک دنکیم  لقن  يدنوار  تاوعد »  » زا هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم  موحرم 

َو َكَراَبَت  ُهَللا  َلاَق  ََکل . ُتْرَکَذ  َو  ُْتقَّدَصَت  َو  ُتْمُص  َو  ََکل  ُْتیَّلَص  َلاَق : ُّطَق ؟
______________________________

ص 126 ج 2 ، یفاک » لوصا  (- » 1)
َبَحأ نَم  عَم  ُءرَملا  دنک : ثیدح  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ملسم  يراخب و  زا  ص 181 ، لوبمالسا ، عبط  ةّدوملا » عیبانی   » رد (- 2)

َْتبَبْحأ  نَم  َعم  َتنأ  َّبَحأ و  نَم  عَم  ُءرَملا  يذمرت : زا  زین  َبَسَتکا و  ام  َهل  َّبحأ و  نَم  َعم  ُءرَملا  يذِمِْرت : زا  و 
57 ص : تدوم ، هلاسر 

ِْهیَلَع یَـسُوم  َلاَق  ِیل ؟ َْتلِمَع  ٍلَمَع  ُّيَأَف  ٌرُون . خ ل ) ُةوَکَّزلا -  ) ُرْکِّذـلا َو  ٌّلِظ ، ُۀَـقَدَّصلا  َو  ٌۀَّنُج ، ُمْوَّصلا  َو  ٌناَـهُْرب ، َکَـلَف  ُةوَلَّصلا  اَّمَأ  َو  َیلاَـعَت :
ِلاَمْعَْألا َلَْضفَأ  َّنَأ  یَـسُوم  َِملَعَف  ُّطَق ؟ اوُدَع  ِیل  َْتیَداَع  ْلَه  َو  اِیلَو ؟ ِیل  َْتَیلاَو  ْلَه  یَـسُوم ! اَی  َلاَق : ََکل ! َوُه  يِذَّلا  ِلَمَْعلا  یَلَع  ِینَّلُد  ُماَلَّسلا :

«1 . » ِهَللا ِیف  ُضُْغْبلاَو  ِهَللا  ِیف  ُّبُْحلا 
نم يارب  لاحب  ات  ایآ  دومرف : باطخ  یسوم  ترـضح  هب  یلاعت  يراب  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  : » هک دنکیم  ثیدح  يدنوار  موحرم 
. ماهدروآ ياجب  ار  وت  رکذ  و  ماهداد ، هقدص  ماهتفرگ ، هزور  ماهدناوخ ، زامن  وت  يارب  درک : ضرع  یسوم  ترضح  ياهداد ؟ ماجنا  یلمع 

تمحر هیاـس  هقدـص  و  تسا ، شتآ  زا  رپـس  هزور  و  تُست ، ّتیـصخش  ناـمیا و  رب  ناـهرب  لـیلد و  زاـمن ، اـّما  و  دوـمرف : باـطخ  دـنوادخ 
ضرع یـسوم  ياهداد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  نم  يارب  یـسوم ! يا  تست . دوخ  هب  عجار  اهنیا  مامت  و  تسا ؛ رون  بجوم  ادخ  رکذ  و  تسادـخ ،

. امرفب یئامنهار  تسا  وت  يارب  طقف  هک  یلمع  رب  ارم  اراگدرورپ ! راب  دنکیم :
زا نم  رطاخ  يارب  ایآ  و  ياهتخیر ؟ ّتبحم  یتسود و  حرط  نم  ناتـسود  زا  یتسود  اـب  نم  رطاـخ  يارب  اـیآ  دـنکیم : باـطخ  قح  ترـضح 
هار رد  ضغب  ّبح و  اهرادرک  نیرتهب  هک  تسناد  ادخ  باطخ  نیا  زا  یـسوم  ترـضح  ياهتـسج ؟ يرازیب  رّفنت و  نم  نانمـشد  زا  ینمـشد 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسادخ
: دیوگیم يدنوار  موحرم  سپس 

. َنیِقِساَف اُوناَک  ْنإ  َو  ْمِهیِّبِحُِمل  ابُِحم  َو  اًقِساَف  َْتنُک  ْنإ  َو  ٍدَّمَُحم  ِل  َِأل  ابُِحم  ْنُک  هبوتکَمب : مالّسلا  هیلع  اضّرلا  َراشأ  هیلإ  و 
______________________________

ص 252 ج 69 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 284 ؛ ج 15 ، یناپمک ، عبط  راونألا » راحب  (- » 1)
58 ص : تدوم ، هلاسر 

و یتسه ، قساف  هچرگا  شاب و  دّـمحم  لآ  رادتـسود  هک : دـناهدومرف  هراـشا  دوخ  هماـن  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  بلطم  نیمه  هب  «و 
.« دنشاب قساف  نانآ  نارادتسود  هچرگ  شاب  دّمحم  لآ  نارادتسود  رادتسود 

: دیوگیم يدنوار ) موحرم   ) زین و 
نِم اًلُجَر  َّنأ  ُُهتْعقَو  و  َیِه . ام  َناهفـصإ ، یلإ  انیحاَون  نِم  ٍۀیرَق  َْدنَمْرَک  ِلهأ  ِضَعب  َدنع  َنَألا  وه  َبوتکَملا  اذَه  ّنأ  « 1  » ِثیدَحلا ِنوجُش  نِم  و 

ٍءیَِـشب یْنفِّرَـش  هللا ! ِلوسَر  َنبای  هل : لاق  َفارـصنالا  َدارأ  اّمَلف  َناسارخ ، یلإ  هِهُّجَوت  َدنع  ُمالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  انالوَِمل  ًالاّمَج  َناک  اِهلهأ 
. َبوتکَملا کلذ  هاطعأف  ۀّمآعلا . نم  ُلجَّرلا  َناک  و  هب . ُكَّرَبَتأ  َکِّطَخ  نِم 

تسا و ناهفـصا  دنوار و  نیب  هک  دـنَمرَک  هیرق  یلاها  زا  یـضعب  دزن  رد  نآلا  بوتکم  نیا  هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  هب  عجار  بلاطم  زا  «و 
ترـضح ناـبرتش  دـنمرک  یلاـها  زا  يدرم  هک  تسا  نینچ  بوتکم  نیا  ناتـساد  و  دراد . دوجو  ددرگیمن  بوسحم  ناهفـصا  یحاون  ءزج 

ضرع دنک ، تعجارم  ترـضح  دزن  زا  تساوخ  نوچ  دـندوب . ناسارخ  هّجوتم  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  دوب  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلابأ 
، دوخ ّطخ  زا  ترـضح  دوب . هّماع  زا  درم  نیا  و  میوج . كّربت  نادب  ات  دینک  فیرـشت  دوخ  ّطخ  زا  ياهحفـص  هب  ارم  هللا ! لوسر  نبای  درک :

.« دندومرف تمحرم  وا  هب  ار  بوتکم  نیا 
: هک دیوگیم  ّیلجِعلا  ۀیوعم  نب  دیَُرب  هک  تسا  تیاور  یشاّیع  ریسفت  زا  و 

ُْثیَح ْنِم  ِیب  َءآَج  اَم  ِهَللاَو  اَمَأ  َلاَق : َو  اَتَفَّلَغَت . ْدَـق  َو  ِْهیَلْجِر  َجَرْخأَف  اًیِـشاَم  َناَسارُخ  ْنِم  ٌمِداَق  ِْهیَلَع  َلَخَد  ْذإ  ُماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َدـْنِع  ُْتنُک 
اَّلإ ُْتئِج 
______________________________

نم یه  ام  يأ  َیِه  ام  هلوق : ضارغأ . نونف و  ٍنوجش : وذثیدحلا  و  ِکبتشُملا ، نْصُغلا  نَجَّشلا  سوماقلا :»  » یف و  هر :)  ) یسلجملا لاق  (- 1)
ط ۀیحاّنلا . کلت  یف  اهّنکل  ناهفصإ 

59 ص : تدوم ، هلاسر 
. ِْتیَْبلا َلْهَأ  ْمُکُّبُح 

ِینوُِعبَّتاَف َهَللا  َنوُّبُِحت  ُْمتنُک  نِإ  ُْلق  ُلوُقَی : َهَللا  َّنإ  ُّبُْحلااَّلإ ؟ ُنیِّدـلا  ِلَه  َو  اَنَعَم ؛ ُهَللا  ُهَرَـشَح  ٌرَجَح  اَنَّبَحَأ  َْول  ِهَللاَو  ُماَلَّسلا : ِْهیَلَع  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَـقَف 
«3 « ؟ ُّبُْحلااَّلإ ُنیِّدلا  ِلَه  َو  « 2 . » ْمِْهَیلِإ َرَجاَه  ْنَم  َنوُّبُِحی  َلاَق : َو  « 1 . » ُهَللا ُمُْکِببُْحی 

هدومن تکرح  اجنآ  زا  هدایپ  هک  ناسارخ  لها  زا  يدرم  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  دزن  رد  : » دیوگیم هیواعم  نب  دـیرب 
هب هللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  دوب . هدش  هراپ  هراپ  هتفاکش و  همه  هک  داد  ناشن  هدروآ  نوریب  ار  دوخ  ياهاپ  دش و  لخاد  ترضح  رب  دوب 

. تسا هدوبن  تیب  لها  امش  ّتبحم  زج  اجنیا  ات  ناسارخ  زا  نم  تکرح  هزیگنا  هک  دنگوس  ادخ 
زا ریغ  نید  تقیقح  رگم  و  دنادرگ ؛ روشحم  ام  اب  ار  وا  ادخ  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  ام  یگنس  هراپ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف : ترضح 
زین امـش  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب  مدرم  هب  ربمغیپ ! يا  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  تسا ؟ يرگید  زیچ  ّتبحم 
نید رگم  و  دنتـشاد . تسود  دندرک  ترجه  اجنادب  هّکم  زا  هک  ار  ینیرجاهم  هنیدم  راصنا  دیامرفیم : زین  و  دیریگ . رارق  ادخ  ّتبحم  دروم 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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»؟ تسا يرگید  زیچ  ّتبحم  زا  ریغ 
: هک دنکیم  ثیدح  سنأ  زا  دوخ  دانسإ  اب  عئآرّشلا » للع   » زا و 

ِلْهَأ  ْنِم  ُلُجَّرلا  َِیتْأَی  ْنأ  اَُنبِْجُعی  َناَک  َو  ِۀَیِداَْبلا - ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َءآَج 
______________________________

نارمع  لاَء  هروس 3 : زا  هیآ 31 ، زا  یتمسق  (- 1)
رشحلا هروس 59 : زا  هیآ 9 ، زا  یتمسق  (- 2)

ص 95 ج 27 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 377 ؛ ج 7 ، یناپمک ، عبط  راونألا » راحب  (- » 3)
60 ص : تدوم ، هلاسر 

َْنیَأ َلاَق : ُهَتاَلَـص  یَـضَق  اَّمَلَف  ُةوَلَّصلا ، ِتَرَـضَحَف  ِۀَـعاَّسلا ؟ ُماَِیق  یَتَم  ِهَللا ! َلوُسَر  اَی  َلاَـقَف : َمَّلَـسَو - ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  ُلَأْـسَی  ِۀَـیِداَْبلا 
ُّبِحُأ یِّنَأاَّلإ  ٍمْوَصَال  َو  ٍةوَلَـص  ٍلَمَع  ِرِیثَک  ْنِم  اََهل  ُتْدَدـْعَأاَم  ِهَللا  َو  َلاَق : اََهل ؟ َتْدَدـْعَأ  اَمَف  َلاَق : ِهَللا ! َلوُسَر  اَی  اَنَأ  َلاَق : ِۀَـعاَّسلا ؟ ِنَع  ُِلئآَّسلا 

. َُهلوُسَر َو  َهَللا 
ْمِهِحَرَف ْنِم  َّدَـشَأ  ٍءْیَِـشب  ِماَلْـسْإلا  َدـَْعب  اوُحِرَف  َنیِِملْـسُْملا  ُْتیَأَر  اَمَف  ٌسَنَأ : َلاَق  َّبَحَأ . ْنَم  َعَم  ُءْرَْملا  َمَّلَـسَو : ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف 

«1 . » اَذَِهب
فّرـشم شتمدـخ  هب  یناـبایب  یـصخش  هک  تقو  ره  و  دـمآ - ادـخ  لوسر  دزن  یناـبایب  ناـمدرم  زا  يدرم  يزور  : » هک دـنکیم  تیاور  سنا 

تعاس نم  يارب  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  درم  نآ  دوب - شخب  تّرـسم  ام  يارب  رایـسب  دادیم  خر  هک  هزات  ياهدونـش  تفگ و  دشیم ،
؟ تساجک لئاس  درم  نآ  دنتفگ : دنتشاد  اپب  ار  زامن  ترضح  نوچ  دیسر . زامن  عقوم  لاح  نیا  رد  امنب . نییعت  ار  تمایق 

؛ مرادن یناوارف  لمع  نم  درک : ضرع  ياهدید ؟ هّیهت  هچ  دوخ  تمایق  يارب  دـندومرف : ترـضح  ادـخ ! لوسر  يا  مرـضاح  نم  درک : ضرع 
. مراد تسود  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  هکنآ  رگم  مرادن ، ناوارف  هزور  مرادن ، يدایز  زامن 

نیا هک  تسمولعم  و  يراد . ّتیعم  ادخ  اب  ادخ و  ربمغیپ  اب  وت  ینعی  . ) دراد داّحتا  یگتـسویپ و  شبوبحم  اب  درم  دـندومرف : لوسر  ترـضح 
.( تسا زیمآ  تّرسم  میظع و  رایسب  ربخ 

ار ناناملـسم  هاـگچیه  مالـسا  تبهوـم  زا  سپ  هک  داد  خر  یطاـسبنا  حرف و  ناناملـسم  رب  ناـنچ  ازتـجهب  مـالک  نـیا  زا  دـیوگیم : سنأ 
.« مدیدن عقوم  نیا  زا  رتکانحرف 

______________________________

لوصفلا  » باتک رد  یلماع  نیّدلا  فرش  دّیس  هللا  ۀیآ  ص 13  ج 17 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 195 ؛ ج 6 ، یناپمک ، عبط  راونألا » راحب  ( » 1)
ُدمحلا نحن و  و  نیملـسملا . نم  مهُعایـشأ  نیّدلا و  یف  مهُعابتأ  مه  تیبلاِلهأ  ٍّیلع و  َۀعیـش  ّنأ  یفخی  ال  دیامرفیم : ص 41 و 42  ۀّمهملا »

؛ بادَألا ِكولّـسلا و  ِقالخألا و  نوُنف  باتکلا و  ِۀّنّـسلا و  ِمولع  هِدِعاوق و  هقفلا و  ِلوصأ  هِِدئآقع و  نیّدـلا و  ِعورف  یف  مهیلإ  انْعَطقنا  دـق  هّلل 
اّنُکف ةّدوملا ، یف  ِقالخألا  ِلوصُال  اًقبط  ۀّبحملا و  ِدعاوقب  اًلمع  مهَءآدعأ ، اْنبَناج  مهَءآیلوأ و  اْنَیلاو  دـقو  مهتیالوب ، اًرارقإ  مهتمامإل و  اًعوُخب 

ِماصتعالا هیَلقِثب و  ِکسمّتلا  نم  ُلوسّرلا  هیلإ  اعد  امل  ِقیفّوتلا  هنیدل و  ِهتیاده  یلع  هّلل  ُدمحلاو  ًۀعیرذ . ًۀلیسو و  انل  اوناک  ًۀعیـش و  مهل  کلذب 
اّنک ام  اذِهل و  انادـه  يذـّلا  هّلل  ُدـمحلا  و  ۀـّمالا . هذـه  ِةاجن  ِۀنیفـس  ِضرألا و  لهأ  ِنامأ  ۀّـطح و  ِباب  اِهباب  نِم  هملع  ِۀـنیدم  ِلوخد  هیَلبِحب و 

. ُهللا اناده  نأ  الول  َيدتهَِنل 
ُلُخدَـی نَم  َلَّوأ  َّنأ  َمَّلَـس  َو  ِِهلاَءَو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوسَر  ینَرَبْـخأ  ٍّیلَع : نَع  قـعاوّصلا )»  » نم ۀحفـص 91  یف  امک   ) ٍدْعَـس ُْنبا  َجَرْخأ  َو 

. ْمُِکئآرَو نِم  َلاق : انّوبِحُمَف ؟ ِهَللا ! َلوسَر  ای  ُتُلق : ُنیَسُحلا . َو  ُنَسَحلا  َو  ُۀَمِطاف  َو  اَنأ  َۀَّنَجلا 
. )*( ِراّنلا ِنَع  اهیّبُِحم  َو  اهَمَطَف  َهَللا  َّنأل  َۀمِطاف  یتَْنبا  ِتَیِّمُس  امَّنإ  اًعوفرم : اًضیأ ) قعاوّصلا »  » یف امک   ) ّیمَْلیّدلا َجَرْخأ  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ینَّبَحأ نَم  َلاق : َو  ِْنیَنَسَحلا  ِدَِیب  َذَخأ  َمَّلَس  َو  ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلـص  ُهَّنأ  قعاوّصلا )»  » نم ۀحفـص 91  یف  امک   ) ّيذِمْرِّتلا لَبنَح و  ُْنبا  َجَرْخأ  و 
. )**( ِۀَمَیِقلا َموَی  یتَجَرَد  یف  یعَم  َناک  امُهَّما  امُهابأ و  َو  ِْنیَذه  َّبَحأ  َو 

نیب رد  اهنآ  ناوریپ  هدرک و  ّتیعبت  ادـخ  نید  رد  ناشیا  زا  هک  دنتـسه  ینانآ  مالّـسلا ) مهیلع   ) تیب لهأ  ّیلع و  نایعیـش  هک  دـنامن  یفخم  »
راتفر و قالخأ و  نونف  نآرق و  ّتنس و  مولع  رد  نآ و  دعاوق  هقف و  لوصا  رد  نآ و  دئاقع  نید و  عورف  رد  هللادمحب  ام  و  دنتسه . نیملـسم 

میفرتعم ّرقم و  ناشتیالو  هب  هدوب و  عیطم  ریقح و  نانآ  تماما  ربارب  رد  هک  ارچ  میاهدروآ ؛ يور  ناراوگرزب  نآ  هب  لامک  ماـمت و  هب  بادآ ،
ءاـضتقا تّدوم  رد  یقـالخا  لوصا  ّتبحم و  دـعاوق  هک  اریز  میریگیم ، هراـنک  ناشنانمـشد  زا  میتسه و  ناشناتـسود  رادتـسود  هک  ًاّـقح  و 

دمح و دنتسه . ادخ  هب  ندیسر  ببـس  بّرقت و  هلیـسو  ام  يارب  اهنآ  هدوب و  نانآ  هعیـش  تهج  نیمه  هب  ام  و  مینک . لمع  نینچ  هک  دنکیم 
ناـمه هک  داد ، قیفوت  تسا  هدوـمن  توـعد  نادـب  ربماـیپ  هک  هچنآ  هب  دوـمرف و  تیادـه  دوـخ  نید  هب  هک  تسا  دـنوادخ  ّصتخم  شیاـتس 

ناما ل ل هّطح و  باب  هک  نآ  باب  زا  يوبن  ملع  هنیدم  رد  دورو  زین  و  تیب ، لهأ  نآرق و  ینعی  یهلإ  لبح  لقث و  ود  هب  ماصتعا  کّسمت و 
نیدب ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  ّصتخم  شیاتـس  دمح و  دشابیم . تسا  مالّـسلا ) هیلع  نینمؤملاریمأ   ) تّما نیا  تاجن  یتشک  نیمز و  لها 

. میوش تیاده  میتسناوتیمن  درکیمن  تیاده  ار  ام  دنوادخ  رگا  دومرف و  تیاده  تمعن 
یناسک نیلّوا  هک : داد  ربخ  نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دعـس  نبا  و 

اهنآ دومرف : روطچ ؟ ام  نارادتـسود  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  نم  میتسه . نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  دـنوشیم ، تشهب  دراو  هک 
. دنوشیم دراو  امش  رس  تشپ 

دنوادخ هک  اریز  دش  هدراذگ  همطاف  نم  رتخد  مسا  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  زا  عوفرم  تروص  هب  یملید  و 
. تسا هتخاس  عطقنم  ادج و  شتآ  زا  ار  وا  نیّبحم  وا و 

ره دومرف : هتفرگ و  ار  نینسح  تسد  ترـضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مّلـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ترـضح  نآ  زا  يذمرت  لبنح و  نبا  و 
.« دوب دهاوخ  نم  اب  نم  هجرد  رد  تمایق  زور  رد  درادب  تسود  ار  اهنآ  ردام  ردپ و  ارم و  دنزرف  ود  نیا  ارم و  سک 

: دیامرفیم رد ص 43 و 44  سپس  و 
َو ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص   ) ُّیبَّنلا ینَبَلَط  َلاـق : ٍّیلَع  نَع  قعاوّصلا )***( )»  » نم بابلا 9  نم  یناّثلا ، لصفلا  رخاوأ  یف  امک   ) ُدَـمْحأ َجَرْخأ  و 
و ِۀَّنَجلا ، ِْزنَک  یف  َوُهَف  يدْهَع  یَلَع  َتام  نَم  یتَّنُس . یَلَع  ُِلتاُقت  يْدلُو  وبأ  َو  یخأ  َْتنأ  َکیِضْرَال ، ِهَللا  َو  ُْمق  َلاقَف : ٍِطئاح  یف  ینَدَجَوَف  َمَّلَس )

. َْتبَرَغ ْوأ  ٌسْمَش  ْتَعَلَط  ام  ِنامیإلا  َو  ِْنمألِاب  َُهل  ُهَللا  َمَتَخ  َِکتوَم  َدَْعب  َکُّبُِحی  َتام  نَم  َو  ُهَبَْحن ، یضَق  ْدَقَف  َكِدْهَع  یَلَع  َتام  نَم 
 )****(: هظفل اذه  ًاثیدح  هقعاوص ) نم  یبرقلا  یف  ةّدوملا  ۀیاَء  یف  اهرکذ  یّتلا  دصاقملا  نم  یناّثلا  دصقملا  رخاوأ  یف   ) ٍرَجَح ُنبا  َدروأ  و 

َِکلذ نَع  ٍفْوَع  ِْنب  ِنمْحَّرلا  ُدبَع  َُهلَأَسَف  ِرَمَقلا ، ِةَِرئآدک  ٌقِرْشُم  ُهُهْجَو  َو  ٍمْوَی  َتاذ  ِِهباحْصأ  یَلَع  َجَرَخ  َمَّلَس  َو  ِِهلاَءَو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َّیبَّنلا  َّنإ 
(: َمَّلَس َو  ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص   ) َلاقَف

ْتَلَمَحَف یبوط  َةَرَجَـش  َّزَهَف  ِنانِْجلا  َنِزاخ  َناوْضِر  َرَمَأ  َو  َۀَـمِطاف  نِم  ایلَع  َجَّوَز  َهَللا  َّنأـب  یتَْنبا ، یّمَع و  ِْنبا  َو  یخأ  یف  ّیبَر  نِم  ِیْنتَتأ  ٌةَراـِشب 
ِتَدان اَِهلْهِأب  ُۀَـمَیِْقلا  ِتَوَتْـسا  اذإَف  اکـص ، ٍکَلَم  ِّلُک  َیلإ  َعَفَد  ٍرون  نِم  ًۀَِـکئَلَم  اهَتَْحت  َأَْشنأ  َو  یْتَیب . ِلْهأ  یّبُِحم  ِدَدَِـعب  اًکاکِـص - ینعَی  اًـقاقِر -
ِباقِر ُكاکَف  یتَْنبا  َو  یّمَع  ُنبا  َو  یخأ  َراصَف  ِراّنلا ؛ َنِم  ُهُکاکَف  ِهیف  اکـص  ِهَیلإ  ْتَعَفَدّالإ  ِْتیَْبلا  ِلْهِأل  ٌّبُِحم  یَْقبَی  الَف  ِِقئـآلَخلا ، یف  ُۀَِـکئَلَملا 

. ِراّنلا َنِم  یتَّما  نِم  ٍءآِسن  َو  ٍلاجِر 
. ٌۀیانع هیف  یلاعت  هّلل  تناک  نَمل  ٌۀیافک  ِردَقلا  اذه  یف  َو  ُءآلمإلا ، اذه  اهلمتْحَی  اذه ال  یف  ُرابخألا  َو 

نم ٍءیشل  تارّشبملا  هذه  َدعب  َهجو  ُّیّنّسلا ال  َفرعی  نأ  یـسَع  و  اوفَرتعا ، اوفَـصنأ و  دق  ۀّنّـسلا  َلهأ  ّنأ  اذه  َدعب  ُّیعیّـشلا  َفرعی  نأ  یـسَعف 
. ُهتاکرب ِهللا و  ُۀمحر  َنتِفلا و  ََبناج  َننُّسلا و  َعّبتا  نم  یَلَع  ُمالّسلاو  ِةانَهلا . وأ  ِنئآغضلا 

ارم دوب و  نم  يوجتسج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکأ  ّیبن  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دمحا  «و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ءایحا يارب  یتسه و  نم  نادنزرف  ردپ  نم و  ردارب  وت  مزاسیم ، دونـشخ  ار  وت  نم  ادـخ  هب  مسق  هک  زیخرب  دومرف : سپ  تفای ، یناتـسوب  رد 
هتسب وت  اب  هک  يدهعرب  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  تشهب  هنیجنگ  رد  وا  دریمب  هتسب  نم  اب  هک  يدهع  رب  سک  ره  یئامنیم . گنج  نم  ّتنس 

بورغ ای  عولط  دیـشروخ  هک  یناـمز  اـت  دریمب - وت  یتسود  اـب  وت  تاـفو  زا  دـعب  سک  ره  و  تسا ، هدومن  ءادأ  ار  دوخ  رذـن  ًاـقیقحت  دریمب 
. دیامنیم متخ  نامیا  نما و  اب  ار  وا  رما  تبقاع  دنوادخ  دنک -

رد دش  دراو  باحـصا  رب  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکأ  ّیبن  تسا : نینچ  نآ  ظافلا  نیع  هک  دنکیم  لقن  ار  یثیدح  رجح  نبا  و 
هیلع و هللا  یّلـص  ترـضح  نآ  سپ  دومن ، لاؤس  لاح  نیا  ّتلع  زا  فوع  نب  نمحّرلا  دـبع  دیـشخردیم ، هام  صرق  لثم  شاهرهچ  هکیلاح 

همطاف دنوادخ  هکنیا  نآ  و  تسا ؛ هدیسر  نم  هب  مرتخد  زین  میومع و  رسپ  ردارب و  هرابرد  یتراشب  مراگدرورپ  بناج  زا  دومرف : مّلس  هلآ و 
ياراد تخرد  نیا  و  تسا ، هداد  ناـکت  ار  یبوـط  هرجـش  وا  هدوـمرف و  رما  یتـشهب  ياـهغاب  نزاـخ  ْناوـضر  هب  هداد و  رارق  یلع  هـجوز  ار 

ره هب  هدومرف و  قلخ  یبوط  تخرد  ریز  رد  رون  زا  ار  یناگتـشرف  دنوادخ  و  تسا . هدـیدرگ  نم  تیب  لهأ  ناّبحم  ددـع  هب  یتارب  ياههگرب 
قئالخ نایم  رد  یهلإ  ناگتـشرف ل ل  دوش  هدرتسگ  نآ  لها  همه  اب  تماـیق  طاـسب  نوچ  سپ  تسا ، هداد  تارب  هقرو  کـی  اـهنآ  زا  مادـک 
شتآ زا  يدازآ  هدژم  نآ  رد  هک  دـنهدیم  وا  هب  یتارب  هقرو  هکنیا  رگم  دـنامیمن  تیب  لـهأ  ناـّبحم  زا  یّبـحم  چـیه  سپ  دـننکیم ، ءادـن 

. دناهدیدرگ شتآ  زا  نانآ  هدنهد  تاجن  تّما و  زا  ینانز  نادرم و  هّمذ  هدننک  ّيرب  مرتخد  زین  میومع و  رسپ  مردارب و  سپ  تسا ؛
یتیانع وا  هب  یلاعت  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  رادقم  نیمه  رد  و  درادن ، ارنآ  شیاجنگ  هتـشون  نیا  هک  تسا  يردـق  هب  هراب  نیا  رد  رابخأ  و 

. تسا تیافک  دشاب  هتشاد 
دیما و  دـناهدومن ، فارتعا  هداد و  جرخ  هب  فاصنا  ماقم  نیا  رد  نّنـست  لهأ  هک  دـننادب  نایعیـش  تایاور ، نیا  ناـیب  زا  دـعب  هک  تسا  دـیما 

تاکرب تمحر و  مالس و  و  دنامیمن . یقاب  اهداسف  ّرش و  ای  اههنیک  يارب  یهجو  رگید  اهتراشب  نیا  زا  دعب  هک  دننادب  نّنست  لهأ  هک  تسا 
.« دریگ هرانک  اه  هنتف  زا  هدرک و  ّتیعبت  ربمایپ  ياه  ّتنس  زا  هک  یسک  رب  ادخ 

( هقیلعت «. ) قعاوّصلا  » نم ۀحفص 96  یف  امک  هَوحن  ُّیئاسّنلا  جرخأ  و  )*(- 
نوکی هتّنس ال  َعاّبتا  ّنأ  ملُعی  اهب  یتّنـِسل و  اًعبّتُم  تامو  هیف : داز  و  قعاوّصلا )»  » نم ۀحفـص 103  یف  امک   ) دواد وبأ  ًاضیأ  هجرخأ  و  )**(-/ 

( هقیلعت . ) مالّسلا مهیلع  مهتّبحمبّالإ 
( هقیلعت  ) ۀحفص 75 )***(- 

( هقیلعت . ) لئآضَفلاو بقانملا  یف  بتک  نّمم  دحاو  ُریغ  هاور  و  قعاوّصلا ؛»  » نم ۀحفص 103  یف  هْعِجار  )****(- 
64 ص : تدوم ، هلاسر 

هدّیس ار  ترضح  نآ  دنتشاد و  تسود  رایسب  ار  همطاف  ترضح  هللا  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  یّنـس  هعیـش و  تایاور  رد 
«1 . » دندرک یفّرعم  نایملاع  ءاسن 

______________________________

ترـضح ّتیلـضفأ  ّتیعقوم و  ماقمرد و  ار  یتایاور  دـعب ، هب  ص 339  ءآّرغلا » ۀملکلا   » باتک رد  یلماع  نیّدلا  فرـش  دّیـس  هللا  ۀـیآ  (- 1)
: دوشیم هدروآ  ثیدح 1 و 2 و 4 و 5 )  ) اهنآ زا  يدادعت  هک  تسا  هدروآ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 

ٍمِحازم ُتِنب  ایساَء  و  ٍدَّمَُحم ، ُتِنب  ُۀَمِطاف  و  ٍِدْلیَوُخ ، ُتِنب  ُۀَجیدَخ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهأ  ِءآَِسن  ُلَْضفأ  َمَّلَس : َو  ِِهلاَءَو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ِلوسَر  ُلْوَق  )*(- 
. َنارْمِع ُتِنب  ُمَیْرَم  و  َنْوَعِْرف ، ُةأَْرما 

و هدنـسم ، نم  لّوألا  ءزجلا  نم  ۀحفـص 293  یف  ٍساّبع  نبا  نع  هاور  ٍثیدح  نم  َدمحأ  مامإلاک  نوریثک  نیثِّدـحملا  نِم  ٌۀـعامج  ُهتَجرخأ  )
ۀلَمَح نم  ٌۀعامج  و  باعیتسالا ،»  » نم ءآرهّزلا  ۀمجرت  یف  امک  ٍدّمحم  ِنب  ِمساق  و  باعیتسالا ،»  » نم ل ل َۀجیدخ  ِۀـمجرت  یف  امک  َدواد  یبأ 

.( مهَءافیتسا ُماقملا  عسیال  رابخألا  ۀظَفَح  راثَألا و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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دّمحم و رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  تشهب ، لهأ  نانز  نیرتتلیضف  اب  دومرف : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  راتفگ  »
: ٌَعبْرأ َنیَملاعلا  ِءآِسن  ُْریَخ  َمَّلَس : َو  ِِهلاَءَو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  ِلوسَر  ُلْوَق  دنتسه -)**( ». نارمع  رتخد  میرم  نوعرف و  نز  محازم  رتخد  هیسآ 

. ٍدَّمَُحم ُتِنب  ُۀَمِطاف  َو  ٍِدْلیَوُخ ، ُتِنب  ُۀَجیدَخ  َو  ٍمِحاُزم ، ُتِنب  ایساَء  َو  َنارْمِع ، ُتِنب  ُمَیْرَم 
ِءآرهّزلا و ِیَتمجرت  یف  امک  َنایفُس  ِنب  ِثراولا  ُدبع  هاور  سنأ و  یلإ  ِدانـسإلاب  باعیتسالا »  » نم َۀجیدخ  ِۀمجرت  یف  امک  َدواد  وبأ  ُهَجرخأ  )

.( ةریره یبأ  سنأ و  یلإ  مهقُرُطب  نیثِّدحملا  ِةاقث  نم  ٍدحاو  ُریغ  هلقن  و  َةریرُه ، یبأ  یلإ  دانسإلاب  باعیتسالا »  » نم َۀجیدخ 
محازم و رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  دنرفن : راهچ  نایملاع  نانز  هدیزگرب  دومرف : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  »

.« دّمحم رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ 
َو ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص   ) ِهَللا ُلوسَر  َلاق  لاق : ٍساّبع ) نبا  یلإ  هِدنـسب  باعیتسالا »  » نم َۀجیدخ  ِۀـمجرت  یف  امک  َدواد  وبأ  هَجرْخَتـسا  ام  )***(- )

. یهتنا ایساَء - ُۀَجیدَخ و  َو  ٍدَّمَُحم  ُتِنب  ُۀَمِطاف  َنارْمِع ، ِتِنب  َمَیْرَم  َدَْعب  ِۀَّنَجلا  ِلْهأ  ِءآِسن  ُةَدِّیَس  َمَّلَس :) َو  ِِهلاَء 
ءآرذَعلا ُلیـضفت  هنم  ُرَعـشتُسی  امبُر  ّهن  ّالإ أ  َنیَملاعلا ، ءآسن  نِم  َّنُهاوس  نَم  یلع  عبرألا  لیـضفت  یلع  ِۀلالّدلا  یف  ِۀقباسلا  ِثیداحألاک  اذه  و 

اّمع َضارعـإلا  ُبِجوت  هِوحن  ِثیدـحلا و  اذـه  نِم  ًۀـلالد  ُحرـصأ  اًدنـس و  ُّحـصأ  اًددـع و  ُرثکأ  یه  یتـّلا  َرخـالا  َۀـّلدألا  نکل  ءآرهّزلا ؛ یلع 
. یفخی امک ال  اِنباحصأ  ِقیرط  نِم  يَوُری  ّهن ال  یلع أ  هنم  ُرَعشتُسی 

هیـسآ هجیدخ و  دّمحم و  رتخد  همطاف  نارمع ، رتخد  میرم  زا  دـعب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : ساّبع  نبا  »
. دنتسه تشهب  لها  نانز  هدّیس 

نآ زا  اـسب  هچ  هکنیا  رگم  تسا ، هقباـس  تاـیاور  دـننام  ملاـع  ناـنز  رئاـس  هب  تبـسن  نز  راـهچ  نیا  ّتیلـضفأ  رب  تلـالد  رد  تیاور  نیا  و 
رتحیرص ناشتلالد  رتحیحص و  ناشدنـس  رتشیب و  ناشدادعت  هک  يرگید  ّهلدأ  نکیلو  دوش ؛ تشادرب  ءارهز  همطاف  رب  ءارذع  میرم  ّتیلـضفأ 

لقن اـم  باحـصا  قـیرط  زا  تیاور  نیا  هکنیا  رب  هوـالع  دوـشیم ، تشادرب  نیا  زا  ضارعإ  بجوـم  تسا  نآ  لاـثمأ  تیاور و  نیا ل ل  زا 
َنیب ِعمجلا  ُبحاـص  و  مهِحاحِـص ، یف  ُّيذـمّرتلا  و  ( 2  ) ٌملـسم و  ( 1  ) ُّيراـُخبلا ُهَجرخأ  اـم  .« )***(- ) تسین یفخم  هچناـنچ  تسا ، هدـشن 

نم اِهتمجرت  یف  ِّربلا  ِدـبع  ُنبا  و  (، 3  ) هِدنـسُم نِم  ِءآرهّزلا  ِثیدح  نِم  ُدمحأ  ُمامإلا  و  ِۀّتّـسلا ، ِحاحِّصلا  نیب  ِعمجلا  ُبحاص  و  نیَحیحّـصلا ،
تاقبّطلا نم  یناّثلا  ِدـّلجملا  نم  هِضرم  یف  ُّیبّنلا  هلاق  ام  ِباب  یف  ِهتاقبط و  نم  نماـّثلا  ءزجلا  نم  اـِهتمجرت  یف  ٍدعـس  ُنب  ُدّـمحم  و  ِهباـعیتسا ،

:( لاق هِحیحص ، نم  عباّرلا  ءزجلا  نم  ِناذئتسالا  باتک  نِم  ٍۀقرو  َرخاَء  ِّيراخبلل  ُهُعمست  يذلا  ظفللا  و  ًاضیأ ،
: تلاق نینمؤملا  ُّما  ُۀشئآع  ینتَثَّدح  ٍقورسم  نع  ٍرماع  نع  سارف  نع  َۀناوع  یبأ  نع  یسوم  انَثَّدح 

ِهیَلَع ُهَللا  یَّلَص   ) ِهَللا ِلوسَر  ِۀَیْشِم  نِم  اُهتَیْشِم  یفَْخت  ام  هللا  ال و  یـشمَت ، ُۀمطاف  تَلَبقأف  ٌةدحاو ، اّنم  رِداُغت  َمل  اًعیمج  ُهَدنع  ِّیبّنلا  َجاوزأ  اّنک  ّانإ 
اهَنْزُح َيأَر  اّمَلَف  اًدیدَش . ًءآُکب  تَکَبَف  اهَّرآس ، َُّمث  ِِهلامِش  نَع  وأ  ِِهنیمَی  نَع  اهَسَلْجأ  َُّمث  یتَْنبِاب ! اًبَحْرَم  َلاق : َو  َبَّحَر  اهاَءَر  اّمَلَف  َمَّلَس .) َو  ِِهلاَء  َو 

ِتنأ َُّمث  اِننَیب  نِم  ِّرِّسلِاب  َمَّلَـس ) َو  ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص   ) ِهَللا ُلوسَر  ِکَّصَخ  ِِهئآِسن : ِنَیب  نِم  انأ  اـَهل  ُْتلُقَف  ُکَحْـضَت . َیِه  اذإ  َۀَـیناّثلا  اـهَّرآس 
. ُهَّرِس ِهَللا  ِلوسَر  یَلَع  َیِْشفِال  ُتنُک  ام  َْتلاق : ِكَّرآس ؟ اّمَع  اُهْتلأَس : َمَّلَس ) َو  ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص   ) ِهَللا ُلوسَر  َماق  اّمَلَف  َنیْکبَت !

یف ینَّرآس  َنیح  اّمأ  َْتلاق : یْنتَرَبْخأَف  ْمَعَنَف . َن  اّمأ ا َأل  َْتلاق : یِنتْرَبْخأ ؟ اَّـمل  ِّقَحلا  نِم  ِکـیَلَع  یل  اـِمب  ِکـیَلَع  ُْتمَزَع  اـَهل : ُتُلق  َیّفُُوت  اّـمَلَف 
، َبَرَْتقا ِدَـقّالإ  َلَجْألا  يَرأ  َو ال  ِنیَتَّرَم ، َماْعلا  ِِهب  ینَـضَراع  ْدَـق  ُهَّنأ  َو  ًةَّرَم  ٍۀَنَـس  َّلُک  ِناَءْرُْقلِاب   ] ُهُضِراُعی َناک  َلیئآْربج  ینَرَبْخأ  ُهَّنإف  ِلَّوألا  ِْرمألا 

الأ ُۀَـمِطاف ! ای  َلاق : َۀَـیناّثلا  ینَّرآس  یعَزَج  َيأَر  اّمَلَف  ِْتیَأَر . يذَّلا  َِیئآـُکب  ُتیَکَبَف  َْتلاـق : ِکـَل . اـنأ  ُفَلَّسلا  َمِْعن  ّینإَـف  يِربْصا  َو  َهَللا  یِقَّتاَـف 
. یهتنا ِۀَّمْالا - ِهِذَه  ِءآِسن  َةَدِّیَس  ْوأ  َنینِمْؤُملا  ِءآِسن  َةَدِّیَس  ینوکَت  نأ  َِّنیَضَْرت 

فیک َنیَملاْعلا و  ِءآِسن  َةَدِّیَـس  ینوکَت  نأ  َِّنیَـضَْرت  الأ  نیثِّدحملا : نم  ٍدـحاو  ُریغ  و  ۀـباصإلا »  » نِم اِهتمجرت  یف  ٍرجح  ُنبا  هرکذ  امیف  هُظفل  و 
. ٌحیرص اِهلیضفت  یف  ُّصّنلا  ٌحیحص و  ُثیدحلاف  ناک 

ُلوسَر َرِضُح  اَّمل  تلاق : َۀملس  ّما  یلإ  ِدانسإلاب  ل ل  ِهتاقبط ) نم  یناّثلا  ِدّلجملا  نم  هِضرم ، یف  اهل  ُّیبّنلا  هلاق  ام  ِباب  یف   ) ٍدعـس ُنبا  َجَرخأ  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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َو ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص   ) ِهَللا ُلوسَر  َیّفُُوت  یَّتَح  اْهلَأْسأ  ْمَلَف  ْتَکِحَـضَف . اهاجان  َُّمث  ْتَکَبَف ، اهاجانَف  َۀَمِطاف  اعَد  َمَّلَـس ) َو  ِِهلاَء  َو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص   ) ِهَللا
. َثیدحلا ِۀَّنَْجلا - ِلْهأ  ِءآِسن  ُةَدِّیَس  ّینأ  ینَرَبْخأ  َُّمث  ُتومَی  ُهَّنأ  ینَرَبْخأ  َْتلاقَف : اهِکْحِض  اِهئآُکب و  نَع  اُهْتلَأَسَف  َمَّلَس ) َو  ِِهلاَء 

یـسوم .( » ِثیدحلا ِلهأ  نم  ٍدحاو  ُریغ  اهنع  هاور  و  َۀملـسّما ، یلإ  ِدانـسإلاب  ۀباصإلا  نم  ءآرهّزلا  ِۀـمجرت  یف  امک  یلعیوبأ  اًضیأ  ُهَجرخأ  (و 
نانز ام  همه  يزور  هک  دومن  ثیدح  نم  يارب  نینمؤملا  ّما  هشئاع  تفگ : وا  هک  قورسم  زا  رماع  زا  سارف  زا  هناوعوبأ  زا  درک  لقن  ام  يارب 
یّلص ادخ  لوسر  نتفر  هار  اب  یقرف  چیه  وا  نتفر  هار  هوحن  ادخ  هب  مسق  و  دیسر ، هار  زا  همطاف  هک  میدوب  وا  رضحم  رد  ءانثتسا  نودب  ربمایپ 
پچ ای  تسار  فرط  رد  ار  وا  دعب  مرتخد ! هب  ابحرم  دومرف : دومن و  زاب  یئاج  دید  ار  وا  ترـضح  نآ  نوچ  تشادن . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ار وا  نزح  ادخ  لوسر  نوچ  دش ، ضراع  وا  رب  يدیدش  هیرگ  هرابکی  هک  درک  نایب  وا  يارب  ار  يّرـس  دومن و  يوجن  وا  اب  دناشن و  شیوخ 
. دش نادنخ  ناهگان  همطاف  راب  نیا  هک  تفگ  ینخس  یناهنپ  وا  اب  هبترم  ود  دومن  هدهاشم 

دنادرگ و شیوخ  ّرس  هب  صوصخم  ار  وت  اهنت  ام  همه  نایم  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  متفگ : وا  هب  نم  ربمایپ  نانز  نیب  زا 
هچ ربمایپ  مدیـسرپ : همطاف  زا  نم  تساخرب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  ینکیم ! هیرگ  وت  تقو  نآ  دومن ، يوجن  وت  اب 

. منک شاف  ار  ادخ  لوسر  ّرس  هک  متسین  نینچنیا  نم  تفگ : وا  دومن ؟ نایب  وت  يارب  ار  يّرس 
؟ يزاس ربخ  اب  ارم  ربمایپ  ّرـس  نآ  زا  هک  مهدیم  مسق  مراد  وت  رب  هک  یّقح  نآ  هب  ار  وت  متفگ : همطاف  هب  نم  تفر  ایند  زا  ادخ  لوسر  یتقو 
رب ار  نآرق  راب  کی  یلاس  لیئاربج  هک  دومرف  روطنیا  نم  هب  لّوا  هبترم  اّما  تفگ : هتخاس و  ربخ  اب  ارم  سپ  درادن . یعنام  نآلا  هلب  تفگ : وا 

ياوقت سپ  تسا ، هدـش  کـیدزن  نم  لـجأ  ًاـمتح  تسا و  هدرک  هضرع  نم  رب  ار  نآرق  راـبود  لاـسما  یلو  هدومنیم ، هلباـقم  هضرع و  نم 
يدید هک  روطنامه  ماگنه  نیا  رد  تفگ : همطاف  متسه . وت  يارب  یبوخ  ياین  فلـس و  نم  هک  یتسردب  سپ  امن ، ربص  زاس و  هشیپ  ار  یهلإ 

نیا نانز  هدّیس  ای  نینمؤم  نانز  هدّیس  هک  يدنـسپیمن  ایآ  همطاف ! يا  دومرف : مّود  هبترم  رد  دید  ارم  هودنا  عزج و  ردپ  نوچ  متـسیرگ . نم 
ل  یشاب ؟ تّما 

روطنیا دـناهدرک  رکذ  رگید  نیخّروم  زا  يرایـسب  زین  وناـب و  نآ  لاوحا  همجرت  رد  ۀـباصإلا »  » رد رجح  نبا  هچنآ  رباـنب  تیاور  نیا  ظـفل  ل 
؟ یشاب نایملاع  نانز  هدّیس  هک  يدنسپیمن  ایآ  تسا :

. دشابیم نشور  حیرص و  ترضح  نآ  نداد  يرترب  رد  نآ  نتم  تسا و  هحیحص  تیاور  نیا  لاح  ره  هب 
دیسر مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  ماگنه  نوچ  دیوگیم : وا  هک  هملس  ّما  زا  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دانسإ  اب  دعـس  نبا  و 
یلاؤس هراب  نیا  رد  نم  دـش . نادـنخ  همطاف  دومن و  يوجن  وا  اب  هراـبود  سپـس  تسیرگ ، همطاـف  دومن و  يوجن  وا  اـب  هدـیبلط و  ار  همطاـف 
مردپ تفگ : همطاف  مدرک . لاؤس  هدنخ  هیرگ و  نآ  دروم  رد  هاگنآ  دومن ، تافو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  مدومنن 

.« تیاور رخآ  ات  متسه ؛ تشهب  لهأ  نانز  هدّیس  نم  هک  داد  ربخ  سپس  دوریم و  ایند  زا  هک  داد  ربخ 
( هقیلعت . ) ۀنس 1332 ۀّیحیلملا  ۀعبطملاب  عوبطملا  هحیحص  نم  عبارلا  ءزجلا  نم  ۀحفص 64 ، َرخآ  عِجار  )*(- 

( هقیلعت . ) ًةدّدعتم َۀشئآع  یلإ  ِثیدحلا  اذه  یف  هَقُرُط  ْدجت  هحیحص ، نم  یناّثلا  ءزجلا  نم  َۀمطاف ، ِلئآضف  َباب  عِجار  )**(- 
( هقیلعت . ) دنسُملا نم  ِسداّسلا  ءزجلا  نم  َۀحفص 382  عِجار  )***(- 

68 ص : تدوم ، هلاسر 
: هک شّدج  زا  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یلاُمث  هزمحوبأ  زا  دوخ ، لصّتم  دنس  هب  تسا  تیاور  دیفم  سلاجم »  » زا

«1 . » اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَللا  َّنإ  َمَّلَسَو : ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  ُلوُسَر  َلاَق  لاق :
ياضر هب  دوشیم  یـضار  همطاـف و  بضغ  زا  دـیآیم  رد  بضغ  هب  دـنوادخ  دـندومرف : مّلـس  هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ترـضح  »

.« همطاف
ُْتعِمَس َلاَق : صاّقو  یبأ  نبا  ینعی  کلام  نب  دعس  زا  لصّتم  دانسا  هب  امهیلع  هللا  ناوضر  یسوط  خیش  یلامأ »  » زا دیفم و  سلاجم »  » زا زین  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


ِهَللا  َلوُسَر 
______________________________

یفورح ج 43 19. زا  یناپمک ج 10 ص 7 و  عبط  راونالاراحب  (- 1)
69 ص : تدوم ، هلاسر 

«2  » و « 1 . » ََّیلإ ِساَّنلا  ُّزَعَأ  ُۀَمِطاَف  ِینَءآَس ؛ ْدَقَف  اَهَءآَس  ْنَم  َو  ِینَّرَـس  ْدَـقَف  اَهَّرَـس  ْنَم  یِّنِم ؛ ٌۀَعَْـضب  ُۀَـمِطاَف  ُلوُقَی : َمَّلَـسَو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص 
دونـشخ ارم  دـنک  دونـشخ  ار  وا  هک  یـسک  تسا ؛ نم  نت  هراپ  همطاف  دومرفیم : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگیم : صاّقو  یبأ  نب  دعـس  »

دزن رد  مدرم  نیرتزیزع  همطاف  تسا ؛ هدیناسر  يدب  نم  هب  هدومن و  نوزحم  ارم  دناسرب ، يدب  وا  هب  دنک و  نوزحم  ار  وا  هک  یسک  هدومن و 
.« تسا نم 

ٍِّیلَع یلإ  ِكُریسَم  ِْتنأ  َهل : ُعَمسأ  انأ  َۀِشئآعل و  یتَّمَع  ْتلاق  لاق : ریمع  نب  عیمج  زا  لصّتم  دنس  اب  دنکیم  ثیدح  یسوط  خیـش  یلامأ »  » زا و 
؟ َناک ام 

«3 . » َۀمطاف نِم  هیلإ  ُّبحأ  ِءآسِّنلا  نِم  ٍّیلَع و ال  نِم  ِهللا  ِلوسر  یلإ  ُّبحأ  ِلاجِّرلا  نِم  ناک  ام  ّهنإ  ِکنِم ! انیعَد  َْتلاق :
______________________________

یفورح ص 23 عبط  زا  ردصم ص 9 و  نامه  ( 1)
ِهلاَءو هیَلع  ُهللا  یّلَص  َلاق  دیوگیم : ص 166  تّدوم ، هیآ  ریسفت  لیذ  رد  ج 27 ، ۀّیبرعلا ، بتکلا  راد  مّود  عبط  ریـسفت ، رد  يزار  رخف  (- 2)

. اهیذُؤی ام  ینیذُْؤی  یّنِم  ٌۀَعَضب  ُۀمِطاف  مّلسو :
: تفگ هشئاع  هب  مدینشیم  نم  هکیلاح  رد  نم  هّمع  « [ ؛ ص 23 ج 43 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 9 ؛ ج 10 ، یناپمک ، عبط  راونألا » راحب  (- » 3)

نیب رد  یلع و  زا  رتبوبحم  یسک  نادرم  نیب  رد  ادخ  لوسر  دزن  ًاقیقحت  ار ! ام  نک  اهر  داد : باوج  هشئاع  دوب ؟ هچ  یلع  اب  وت  گنج  هّیـضق 
.« دوبن همطاف  زا  رتبوبحم  یسک  نانز 

: هک دنکیم  تیاور  ص 246  ءآّرغلا » ۀملکلا   » باتک رد  یلماع  نیّدلا  فرش  دّیس  هللا  ۀیآ  و 
َیلإ َّبَحأ  َناک  ِساّنلا  ُّيَأ  اُهْتلأَسَف  َۀَِشئآَع  یَلَع  ُْتلَخَد  لاق : ٍْریَمُع  ِنبا  َیلإ  ِدانْسإلِاب  هباعیتسا ) نِم  ءآرهَّزلا  ِۀمِجرت  یف   ) ِِّربلا ِْدبَع  ُْنبا  َجَرْخأ  َو 

. اهُجْوَز َْتلاق : ِلاجِّرلا ؟ َنِمَف  ُْتُلق : ُۀَمِطاف . َْتلاق : ِِهلاَء ؟ َو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  ِلوسَر 
دزن مدرم  زا  کیمادـک  مدیـسرپ : وا  زا  مدـش و  دراو  هشئاـع  رب  دـیوگیم : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریمع  نبا  هب  دانـسإ  اـب  ّربلا  دـبع  نبا  «و 

.«[ وا رهوش  تفگ : یسک ؟ هچ  نادرم  زا  مدیسرپ : همطاف . تفگ : دوب ؟ رتبوبحم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر 
73 ص : تدوم ، هلاسر 

تسا یناسک  هچ  هب  تبسن  تبحم  زا  دارم  موس  ریسفت  ]

میجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوعأ 
میحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 

نیّدلا  ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنَْأل  َنِم ا  نیعَمْجأ  ْمِِهئآدْعأ  یَلَع  ِهَللا  ُۀَنَْعل  َو  نیرِهاّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمُحم  انِدّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َو 
میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَللِابّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 

: میرکلا هباتک  یف  میکحلا  ُهللا  َلاق 
. ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

( میرک نآرق  زا  هروس  نیمّود  لهچ و  يروش : هروس  زا  هیآ ، نیمّوس  تسیب و  )

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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هیلع هللا  یّلص  هللا  لوسر  ترـضح  ناکیدزن  ءابرقأ و  تّدوم  یبرقلا » یف  تّدوم   » زا دوصقم  هک  تسین  یفالخ  هعیـش  تایاور  ریـسافت و  رد 
مامت رما ، تقیقح  ندـش  نشور  يارب  اـم  دـناهدومن . ریـسفت  یفلتخم  یناـعم  هب  ار  یبرق »  » نّنـست لـها  ریـسافت  رد  اـّما  و  تسا . مّلـسو  هلآو 

. میئامنیم رکذ  زین  ار  اهنآ  خساپ  هدومن و  نایب  دناهدومن  رکذ  ظفل  نیا  يارب  اهنآ  هک  ار  يایناعم 
هدش عقاو  لاؤس  دروم  هک  يدزم  تسا و  شیرق  هب  باطخ  هکنآ : تسا  هدش  هداد  نّنست  لها  نیرّسفم  زا  روهمج  هب  تبـسن  هک  لّوا  يانعم 

ار ربـمغیپ  اـهنآ  نوچ  هک  دوب  نآ  ّتلع  و  دنتـشاد ؛ یمحر  تبارق  اـهنآ  اـب  ترـضح  نآ  نوـچ  ار ، ربـمغیپ  تساـهنآ  نتـشاد  تسود  تسا 
اهنآ هب  هک  دـندش  رومأم  ادـخ  فرط  زا  ربمغیپ  دـشیم ، نانآ  ههلآ  ضّرعتم  ربمغیپ  هکنآ  تهج  هب  دـندرکیم  بیذـکت  دنتـشاد و  ضوغبم 

اب هک  یمحر  تبارق  ّتلع  هب  لقأال  دیروآیمن  نامیا  رگا  هک : دنیوگب  هدومن  باطخ 
74 ص : تدوم ، هلاسر 

يانعم هب  یف »  » ظفل و  تبارق ، ینعم  هب  تسا  ردـصم  یبُرق »  » نیاربانب دـیراذگب . رانک  ار  توادـع  ضغب و  دـینک و  تّدوم  نم  اب  مراد  اـمش 
. تسا هدش  لامعتسا  ّتیببس 

« نایبلا عمجم   » رد و  « 1 . » دهدیم ساّبع  نبا  هب  تبسن  یبْعَـش  زا  هدومن و  رکذ  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ار  ینعم  نیا 
«2 . » دهدیم يرگید  تعامج  دهاُجم و  ةداتَق و  ساّبع و  نبا  هب  تبسن 

«3 . » مکَنیب ینَیب و  یّتلا  ِۀبارَقلا  لجأل  ینوّدَوَف  ةّوبّنلا  لجِأل  ینوّدََوت  َمل  یب و  اونِمُؤت  َمل  نإ  هک : دوشیم  نآ  ینعم  لصاح  و 
ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  َیلاعت : ُهلوق  و  لاق : نأ  یلإ  مِحَّرلا -. یف  یبرُقلا  و  بَسَّنلا ، یف  ُّونُّدلا  یبرُقلا : ۀبارَقلاو و  دـیوگ : برعلا » ناسل   » رد

«4 . » مکنِم یتبارَق  یف  ینوّدََوت  نأّالإ  يأ  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ 
«6  » و « 5 . » دنهدیم حیجرت  هدومن و  تیوقت  ار  ینعم  نیا  یّقح ، لیعمسإ  خیش  نایبلا » حور   » ریـسفت یـسولآ و  یناعملا » حور   » ریـسفت رد  و 

«7 . » دنکیم رکذ  لاوقأ  زا  یلوق  نایب  فیعض و  لامتحا  ناونع  هب  ینعی  َلیق »  » ناونع هب  فاّشک »  » ریسفت رد  نکلو 
ینعم هکنآ  لیلد  هب  تسین ؛ حیحص  ینعم  نیا  تسا ، هدومرف  نایب  یلاعلا  هّلِظ  َّدُم  یئابطابط  هماّلع  نازیملا »  » ریـسفت رد  هک  روطنامه  نکیل  و 

دزم رجأ و 
______________________________

ص 164 ج 27 ، يزار » رخف  ریسفت  (- » 1)
ص 28 ج 5 ، ادیص ، عبط  نایبلا » عمجم  (- » 2)

ّتبحم نم  هب  تسامـش  نم و  نیب  هک  یتبارق  رطاخ  هب  سپ  دـیرادیمن ، تسود  تّوبن  رطاـخب  ارم  دـیروآیمن و  ناـمیا  نم  هب  رگا  (- ] » 3)
.«[ دیشاب هتشاد 

ط ٌدحاو . لصألا  و  ۀلزنملا ؛ یف  ۀبرُقلا  و  محّرلا ، یف  یبرُقلا  و  ناکملا ، یف  برُقلا  لیق : برُقلا ، ۀبرُقلا : دیوگ : دراوملا » برقأ   » رد (- 4)
ص 311 ج 8 ، هّینامثع ، هعبطم  عبط  نایبلا » حور   » و ص 31 ؛ ج 25 ، یناعملا » حور  - » و ( 5)
ص 311 ج 8 ، هّینامثع ، هعبطم  عبط  نایبلا » حور   » و ص 31 ؛ ج 25 ، یناعملا » حور  - » و ( 6)

ص 221 ج 4 ، یبرعلا ، باتکلا  راد  عبط  فاّشک »  » ریسفت (- 7)
76 ص : تدوم ، هلاسر 

و دهد . شاداپ  دزم و  نآ  لباقم  رد  دـسرب  یـسک  هب  ْعفن  ای  لمع  نآ  نوچ  و  دریگ ، رارق  یلمع  لباقم  رد  هک  دـنکیم  ادـیپ  قّقحت  یماگنه 
ای اریز  تسین ؛ حیحص  لاح  ره  رد  دیهد ، رارق  نم  اب  یتسود  تّدوم و  يربمغیپ ، يوعد  زا  ارم  ِدزم  هک  شیرق  زا  هللا  لوسر  ترضح  لاؤس 

، درادن ینعم  دزم  رجأ و  لّوا  تروص  رد  دندوب ؛ هدروآ  نامیا  هکنآ  ای  و  دـندوب ، هدرواین  نامیا  دنتـشاد  لد  رد  ار  ربمغیپ  ضغب  هک  شیرق 
نآ هب  تّدوم  نآ ، لباقم  رد  ات  دـناهدرکن  ياهدافتـسا  دـناهدومنن و  ذـخا  ترـضح  نآ  زا  يزیچ  لوسر  ترـضح  تامحز  لباقم  رد  نوچ 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنآ ات  درادـن  یموهفم  ضغب  تقیقح  رگید  دنـشاب  هدروآ  نامیا  هک  مّود  تروص  رد  و  دـشاب . هتـشاد  ینعم  دزم  رجأ و  ناونعب  ترـضح 
«1 . » دراد یفانت  اًلماک  ترضح  نآ  هب  ضُغب  اب  مرکأ  ربمغیپ  هب  نامیا  نوچ  دریگ ، رارق  تلاسر  رجا  تّدوم ،

ِیف َراَّنلا  ِتَلَخَد  ًةَأَْرما  َّنإ  لثم  تسا ، هدـش  لامعتـسا  زین  لیلعت  مال  ینعم  هب  هچرگ  دراد ؛ ّتیفرظ  رد  روهظ  یف »  » ظـفل هکنآ  نیا  رب  هوـالع 
يزاـجم يوناـث و  ینعم  هب  یقیقح  یلّوا و  ینعم  زا  ار  یظفل  ناوتیمن  هّیعطق  هنیرق  نودـب  تسا و  رهاـظ  فـالخ  ینعم  نیا  نکل  « 2 « ؛ ٍةَّرِه

زا دوصقم  و  هدومن ، ینعم  ار  هیآ  نآ  قبط  هدراذگ و  یقاب  ّتیفرظ  ینعم  نامه  رد  ار  یف »  » ظفل فاّشک »  » رد يرـشخمز  اذل  و  دومن . لمح 
. تسا هتسناد  ربمغیپ  يابرقأ  هرابرد  تّدوم  ار  یبرقلا  یف  تّدوم 

هب رظن  اًلعف  ام  نوچ  یلو  دـنکیم . ّدر  لیلد  جـنپ  هب  هفیرـش  هیآ  زا  ار  ینعم  نیا  ۀّـمهملا » لوصفلا   » رد یلماع  نیّدـلا  فرـش  دّیـس  موحرم  و 
. دش افتکا  میدرک  رکذ  هک  یهجو  نیمه  هب  اذل  میاهدرکن  زواجت  هیآ  نتم  زا  هدومنن و  هراب  نیا  رد  رابخأ 

یبُرق  زا  دارم  دشاب و  هنیدم  راصنأ  هب  ترضح  باطخ  هکنآ : مّود  يانعم 
______________________________

ص 43 ج 18 ، نازیملا »  » ریسفت (- 1)
(.«[ دوب هدرک  سبح  ار  وا  هک   ) ياهبرگ رطاخب  دش  مّنهج  لخاد  ینز  هکیتسردب  (- ] » 2)

77 ص : تدوم ، هلاسر 
تبارق تهج  هب  هکنآ  ّالا  مهاوخیمن  يدزم  تلاسر  يازإ  رد  نم  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  هنیدـم  راـصنأ  يا  ینعی  دـشاب ؛ لّوا  ياـنعم  ناـمه 

ترـضح ردام  خیراوت ، زا  یـضعب  زا  یناعملا » حور   » رد یـسولآ  لقن  رب  انب  نوچ  دیئامنب . تّدوم  نم  اب  دـیراد  نم  اب  هک  یتبـسن  یمحر و 
«1 . » دناهدوب هنیدم  راصنأ  زا  ترضح ، نآ  ردام  هنمآ  ترضح  ياهیئاد  نینچمه  تسا و  هدوب  ۀّیراّجنلا  دیز  تنب  یملَس  بلّطملادبع 

هک درادن  ینعم  و  تسین ، ههبـش  ّکش و  ياج  ترـضح  نآ  هب  هنیدم  راصنأ  تّدوم  ّتبحم و  رد  ًالّوا : اریز  تسین ، حیحـص  زین  ینعم  نیا  و 
توعد هنیدـم  هب  هّکم  زا  ار  ترـضح  ّتیمیمـص  قشع و  تیاهن  اب  لّوا  هلهو  رد  راصنأ  دـنک ؛ توعد  دوخ  تّدوم  هب  ار  نانآ  ترـضح  نآ 

هنوگ ره  زا  دـنداد و  يوأم  دوخ  ياـههناخ  رد  ار  نیرجاـهم  ماـمت  نینچمه  و  دـندومن . لـماک  یئاریذـپ  ترـضح  نآ  زا  سپـس  دـندرک و 
حدم ار  اهنآ  رـشح  هروس  رد  دنوادخ  هکیروطب  دنتـشاد  مّدقم  دوخ  سفن  رب  ار  اهنآ  هکلب  هدومنن  غیرد  اهنآ  ّقح  رد  یناج  یلام و  ناسحإ 

: دیامرفیم
َْول َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  اُوتوُأ  اَّمِم  ًۀَجاح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  َو ال  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیِْإلا  َو  َراَّدـلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو 

«2 . » ٌۀَصاصَخ ْمِِهب  َناک 
هب و  دـناهدیزگ ، نکـسم  نامیا  هناخ  رد  هدروآ و  نامیا  دـننک  ترجه  نانآ  يوسب  هّکم  نیرجاهم  هکنآ  زا  لبق  هک  دنتـسه  یناسک  راـصنأ 

هک  يدارفأ 
______________________________

ص 30 ج 25 ، یناعملا » حور   » ریسفت (- 1)
یناسک دندش ، رقتسم  نامیا  هاگلزنم  رد  دندیزگ و  نکسم  هنیدم  رد  نیرجاهم  زا  شیپ  هک  یناسک  و  « [ ؛ رشحلا هروس 59 : زا  هیآ 9 ، (- 2)
یتشاد مشچ  چیه  هدش  هداد  نیرجاهم  هب  لاوما  یگنج و  مئانغ  زا  هچنآ  هب  تبـسن  و  دنراد ، تسود  دندومن  ترجه  ناشیا  يوس  هب  هک  ار 

.«[ دنشاب جاتحم  زین  دوخ  هچرگ  دنرادیم ، مّدقم  دوخ  رب  ار  نیرجاهم  و  دنوشیمن ، لئاق  یّقح  دوخ  يارب  هتشادن و 
78 ص : تدوم ، هلاسر 

غیرد نیرجاـهم  زا  هدـش  هداد  ناـنآ  هب  تمعن  لاوما و  زا  هچنآ  و  دـندومن ، زاربا  ار  هقـالع  ّتبحم و  لاـمک  دـناهدرک  ترجه  ناـنآ  يوسب 
. دنتشاد مّدقم  دوخ  رب  یگدنز  نوؤش  مامت  رد  زین  ار  نیرجاهم  زاین ، رقف و  دوجو  اب  و  هدومنن ،

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
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نیا رد  دوب . دـهاوخ  ّدـح  هچ  اـت  هللا  لوسر  هب  تبـسن  تسا ، ّدـح  نیا  اـت  هّکم  نینمؤم  هب  تبـسن  ناـنآ  ّتبحم  نوچ  هک  دوـشیم  هظحـالم 
ترضح نآ  هب  هک  يراشرـس  تّدوم  ّتبحم و  نیا  دوجو  اب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکأ  لوسر  ترـضح  هک  دراد  ینعم  هچ  تروص 

!؟ دنک توعد  دوخ  ّتبحم  هب  ار  اهنآ  ددرگ و  رود  رایسب  يدنواشیوخ  تبارق و  تهج  زا  نانآ  تّدوم  هب  لّسوتم  دنتشاد ،
. دـنک یفّرعم  شیوخ  موق و  ار  دوخ  هلیـسو  نیدـب  ترـضح  هک  تسا  هدوبن  لئاق  نز  ردام و  تهج  زا  تبارق  يارب  یمارتحا  برع  ًاـیناث : و 

تسا مالسا  طقف  تسنادیم و  ادج  نانز  هیحان  زا  ار  یمِحَر  تبارق  تبسن و  دناهتفگ - یئابطابط  هماّلع  هک  روطنامه  مالـسا - زا  لبق  برع 
. دش لئاق  يواست  ّتیمحر  تبارق و  رظن  هطقن  زا  نارتخد  دالوا  نارسپ و  دالوا  نیب  درک و  لخاد  تبارق  رد  ار  اهنز  هک 

دارم هکنآ  رگم  تسا ، یمحر  تبارق  ببس  هب  تّدوم  نامه  یبُرق  تّدوم  تسا و  مرکأ  ربمغیپ  ماوقا  شیرق و  هب  باطخ  هکنآ : مّوس  يانعم 
ینعم لَّصحم  و  تسا . عطقنم  ءانثتـسا  نیارباـنب  و  مرکأ ؛ لوسر  هب  تبـسن  اـهنآ  تّدوم  هن  اـهنآ ، هب  تبـسن  تسا  ربـمغیپ  تّدوم  تّدوم ، زا 

مهاوـخیمن و يدزم  نادواـج  ياهتـشهب  رد  دوـلخ  میقتـسم و  طارـص  هب  امـش  تیادـه  تلاـسر و  توـعد  لـباقم  رد  نم  دوـشیم : نینچ 
. میامنب توعد  يادخ  هب  منک و  تیاده  ار  امش  هک  هتشاد  نآ  رب  ارم  امش  هب  تبسن  نم  تّدوم  نم و  ّبح  هکنآ  رگم  مرادن ، يروظنم 

هدوب ادـخ  رما  طقف  توعد  رب  ترـضح  هزیگنا  اـًلّوا : لوسر  ترـضح  هّیور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  قبط  نوچ  تسین ؛ حیحـص  زین  ینعم  نیا 
ضغب  ّبح و  چیه  دناهتشادن و  ادخ  هدارا  لباقم  رد  ياهدارا  چیه  دوخ  زا  ترضح  تسا و 

79 ص : تدوم ، هلاسر 
. ُباسِْحلا اَْنیَلَع  َو  ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  هک : دراد  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  رد  یّتح  تسا . هدشن  ثعاب  توعد  نیدب  ار  ترضح  نآ  یـصخش ،

زین و  « 3 . » ٍرِْطیَصُِمب ْمِْهیَلَع  َتَْسل  ٌرِّکَذُم * َْتنَأ  امَّنِإ  هیآ : زین  و  « 2  » یشْخَی ْنَِمل  ًةَرِکْذَت  اَّلِإ  یقْشَِتل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط * هیآ : زین  و  « 1»
«4 . » ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  هیآ :

هّیوّسلا یلع  ترضح  نآ  دزن  رد  شیرق  ریغ  شیرق و  و  هدوب ، یهلإ  ّتبحم  مدرم ، هب  ربمغیپ  ّتبحم  تسا و  هدوب  ماع  ربمغیپ  توعد  ًایناث : و 
. تسا هدوب 

فالخ ًاقیقحت  هّیبارـضإ  َلب »  » ياـنعم رب  ندومن  لـمح  ینعم و  نیا  زا  ار  نآ  ندومن  عطق  دراد و  ءانثتـسا  رد  روهظ  اـّلإ »  » هک نیا  رب  هوـالع 
. دومن لامعتسا  َلب »  » يانعم رد  ار  ّالإ »  » ناوتیمن هّیعطق  هنیرق  نودب  تسا و  رهاظ 

نیاربانب و  دشاب . یلاعت  يادخ  هب  دّدوت  تّدوم  زا  دارم  و  ّتیمحر ، ِبرق  ینعمب  هن  دـشاب  بّرقت  بُرق و  ینعم  هب  یبُرق  هکنآ : مراهچ  يانعم 
ره هحلاـص و  لاـمعأ  هطـساوب  دوخ  يادـخ  اـب  هکنآ  رگم  مهاوخیمن  يدزم  امـش  زا  نم  وگب  ربمغیپ ! يا  هک : دوشیم  نینچ  ینعم  لـصاح 

راهظإ دنک  کیدزن  وا  هب  ار  امش  هک  يراک 
______________________________

.«[ تسام هدهع  هب  باسح  تساندناسر و  غالبا و  اهنت  دشابیم  وت  هدهع  رب  هچنآ  سپ  « [ ؛ دعّرلا هروس 13 : زا  هیآ 40 ، لیذ  (- 1)
هدنهد رّکذـت  نآرق  هکلب  يوش ، یلتبم  یتخـسو  تمحز  هب  هک  میداتـسرفن  وت  رب  ار  نآرق  ام  هط ، « [ ؛ هط هروس 20 : زا  ات 3 ، تایآ 1  (- 2)

.«[ ددرگ عشاخ  هک  سکره  يارب  تسا 
.«[ يرادن هرطیس  اهنآ  رب  و  ياهدنهد ، رّکذت  هدنروآدای و  اهنت  وت  « [ ؛ ۀیشاغلا هروس 88 : زا  هیآ 22 ، هیآ 21 و  زا  یتمسق  (- 3)

اهنت تسین ، وا  زج  هب  يدوبعم  چیه  دنکیم ، تیافک  ارم  ادخ  وگب : دـندش  نادرگیور  وت  زا  رگا  سپ  « [ ؛ ۀـبّوتلا هروس 9 : زا  هیآ 129 ، (- 4)
.«[ تسا میظع  هبترم و  گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  منکیم و  لّکوت  وا  رب 

80 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 . » دنکیم لقن  نَسَح  زا  يزار  رخف  ار  ینعم  نیا  دینک . یتسود 

نیا زا  ادخ  اب  یسک  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، بَسَن  ّتیمحر و  رظن  هطقن  زا  تبارق  ینعم  هب  یبُرق  ًالّوا : اریز  تسین ؛ حیحـص  زین  ینعم  نیا  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. دومن لامعتسا  بّرقت  برق و  قلطم  ینعم  هب  ار  یبُرق  ظفل  ناوتیمن  لیلد  نودب  و  درادن . تبارق  رظن  هطقن 
ینعم هب  اـی  دّدوت  نکیل  تسا و  ّتبحم  یتـسود و  ینعم  هب  تّدوم  نوچ  تسا . دّدوت  ریغ  تسا  هدـش  لامعتـسا  هیآ  رد  هک  تّدوـم  ًاـیناث : و 

: دوشیم هتفگ  دوش . لامعتـسا  یلإ »  » ظفل اب  رگا  تسا  ندرک  یتسود  راهظإ  ینعم  هب  ای  و  تسا ، ّتبحم  ندرک  بلج  ّتبحم و  ندومن  بلط 
. هل هتَّبحَم  رَهظأ  هیلإ و  َبَّبََحت  هیلإ : َدَّدَوت  دوشیم : هتفگ  هَّدُو و  َبَلَتجا  ُهَتَّدوم و  بَلط  ُهَدَّدََوت :

هطـساوب هک : دوشیم  نینچ  ینعم  لّوا  تروص  رد  نوچ  تشاد ؛ یلمحم  ینعم  نیا  يارب  دوب  یبرُقلا  یف  دُّدّوتلاّالإ  هکراـبم ، هیآ  رد  رگا  هّتبلا 
لاـمعأ هطـساوب  هک : دوشیم  نینچ  ینعم  مّود  تروص  رد  و  دـینک . ّتبحم  بلط  وا  زا  دـنک ، کـیدزن  ادـخ  هب  ار  امـش  هک  هحلاـص  لاـمعأ 

ظفل هکلب  تسا ، هدـماین  دّدوت  ظفل  هکرابم  هیآ  رد  یلو  دـینک . ّتبحم  یتسود و  راهظإ  وا  اـب  دـنک ، کـیدزن  ادـخ  هب  ار  امـش  هک  هحلاـص 
. دیشاب هتشاد  تسود  ار  ادخ  هحلاص  لامعأ  هلیسوب  دوش : هتفگ  هک  درادن  ینعم  تروص  نیا  رد  و  تسا ؛ هدمآ  ّتبحم  ینعم  هب  تّدوم 

لقن یـضعب  زا  نآرقلا » بیرغ  یف  تادرفملا   » رد یناهفـصا  بغار  هچنآ  رب  انب  هکلب  تسین ، ّتبحم  اب  فدارتم  اًلماک  تّدوم  هّداـم  ًاـثلاث : و 
هب ینعم  نیا  دیجم  نآرق  رد  اذل  و  تسا . ندومن  دّقفت  وا  لاح  زا  ندومن و  یـشکرس  بوبحم و  لاح  تاعارم  هب  راعـشإ  تّدوم  رد  دنکیم ،

، تسا هدش  هداد  تبسن  یلعأ  ّیلع  يادخ 
______________________________

ص 165 ج 27 ، يزار » رخف  ریسفت  (- » 1)
81 ص : تدوم ، هلاسر 

هتفگ هک  تسا  حیحص  نوچ  « 3 . » تسا هدمآ  « 2  » ُدوُدَْولا ُروُفَْغلا  َوُه  َو  نینچمه : و  « 1  » ٌدُودَو ٌمیِحَر  یِّبَر  َّنِإ  دنوادخ : راتفگ  رد  هکنیا  امک 
هب تبـسن  هدـنب  هیحان  زا  نکیلو  دـیامنیم ، یـشکرس  ًامئاد  ناشیا  لاح  تاعارم  يارب  دـنکیم و  دّـقفت  دوخ  ناگدـنب  لاح  زا  دـنوادخ  دوش :

تـسدب ار  وا  لد  دـنکیم و  دّـقفت  یـشکرس و  ادـخ  زا  هدـنب  هک : تفگ  ناوـتیمن  تـسین ؛ قداـص  ینعم  نـیا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
. دنراد ّتبحم  تفگ  دیاب  هکلب  دنراد ، تّدوم  ادخ  هب  تبسن  نینمؤم  هک  تفگ  دیابن  اذل  و  دروآیم .

دوـخ تبارق  هکلب  مرکأ  لوـسر  ترـضح  تبارق  هن  نکیلو  دوـمن ، ینعم  مِحر  بسن و  تبارق  ینعم  ناـمه  هب  ار  یبُرق  هکنآ : مـجنپ  ياـنعم 
هکنآ رگم  منکیمن  بلط  يدزم  شاداپ و  ًادبا  امش  زا  نم  وگب  ربمغیپ ! يا  هک : دوشیم  نینچ  ینعم  نیاربانب  و  رگید . ضعب  اب  یـضعب  مدرم 

. دینک ّتبحم  تّدوم و  دوخ  يابرقأ  ماحرأ و  اب  مدرم  امش  دوخ 
عنم ناملـسم  ریغ  ناشیوخ  موق و  اب  تّدوم  زا  هدومن و  عطق  ار  ّتیلهاـج  ماـحرأ  مالـسا  هک  تسا  مولعم  اریز  تسین ؛ حیحـص  زین  ینعم  نیا 

. تسا هدرک 
َِکئلوُأ ْمُهَتَریِـشَع  َْوأ  ْمُهَناوْخِإ  َْوأ  ْمُهَءاْنبَأ  َْوأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدَِـجت  ـال 

«4 . » ُْهنِم ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َو  َنامیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک 
یتسود ادـخ  لوسر  ادـخ و  نانمـشد  اب  کلذـعم  دنـشاب و  هدروآ  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  یناسک  تفاـی  یهاوخن  ربمغیپ ! يا  »

 ...« دنشاب اهنآ  هریشع  موق و  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ  هچرگ  دننک ،
ثرا  ناملسم  ردپ  زا  رفاک  دنزرف  هک  تسمولعم  مالسا  نید  زا  ترورض  هب  و 

______________________________

دوه هروس 11 : زا  هیآ 90 ، لیذ  (- 1)
جوربلا  هروس 85 : زا  هیآ 14 ، (- 2)

ص 46 ج 18 ، نازیملا »  » ریسفت و  ص 516 ؛ باتک ، رشن  رتفد  لّوا  عبط  تادرفملا » (- » 3)
ۀلداجملا هروس 58 : زا  هیآ 22 ، زا  یتمسق  (- 4)
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( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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82 ص : تدوم ، هلاسر 
حاکن زا  مالـسا  یعامتجا  يایازم  رئاس  رد  و  دربیمن . ثرا  ناملـسم  زا  ثرا ، تاقبط  زا  هقبط  ره  رد  يرفاک  ره  ینعی  سکعلاب ؛ دربیمن و 

هب تّدوم  هک : تفگ  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  دنـشاب ؛ هتـشاد  ناناملـسم  اب  يدنواشیوخ  طباور  هچرگ  دـنمورحم  ایازم  نیا  زا  راّفک  هریغ ، و 
. تسا تلاسر  ماقم  رجا  دزم و  تسا ، ینثتسم  هلمج  دافم  هکنآ  امک  قالطإ  روطب  نادنواشیوخ 

؛ ددرگیم دّیقم  ای  دروخیم  صیصخت  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدَِجت  ال  هیآ : هب  ینثتسم ، هلمج  هک : دوش  هتفگ  رگا  و 
نیا تسا و  هدـش  نایب  تلاسر  دزم  هلمج  نیا  رد  نوچ  تسا ، صیـصخت  زا  یبآ  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  هلمج : قایـس  اـًلّوأ  هک : تفگ  دـیاب 

. دشیم رکذ  دیاب  دوب  یصیصخت  نآ  قالطإ  مومع و  رد  رگا  تسا و  ّتیّمها  نایاش  رایسب  ینعم 
نانمشد تّدوم  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  نامیا  دوجو  اب  هک  تسا  نمؤم  مدرم  نیسحت  هب  عجار  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدَِجت  ال  هیآ : قایـس  ًایناث  و 

باطخ حور  قایس و  نیا  و  دننکیم ؛ تسیز  نادواج  ياهتـشهب  رد  دوشیم و  هتـشون  نامیا  اهنآ  ياهلد  رد  دننارورپیمن و  لد  رد  ار  ادخ 
. تسین یبرقلا  یف  ةّدوم  هیآ  رد  صیصخت  تهج  رب  رظان 

یبرقلا و يوذ  هب  یلام  یگدیـسر  محر و  هلـص  ناونعب  نکل  تسا ، هدمآ  رایـسب  تادیکأت  تبارق  محر و  هرابرد  هکنآ  اب  مالـسا  رد  يراب ،
هک تسا  یتروص  رد  طقف  نیا  تسا و  حودمم  ادـخ  هب  ّتبحم  وترپ  رد  نانآ  هب  ّتبحم  هکلب  یلالقتـسا ؛ ّتبحم  ناونع  هب  هن  تسنآ ، رئاظن 

. دنشاب هدروآ  نامیا  ادخ  هب 
دـش هداد  هک  یئاهخـساپ  زا  ریغ  هّتبلا  و  دـناهدروآ . دوخ  بتک  رد  نّنـست  لـها  ياـملع  زا  يرایـسب  دـش  رکذ  هیآ  نیا  يارب  هک  یناـعم  نیا 
لمح زین  نآ  ریغ  رب  درک و  لمح  یئانعم  رب  ار  هیآ  ناوتب  هک  ضرف  هب  انب  ینعی  درادـن ؛ يدـهاش  یناعم  نآ  زا  کـیچیه  هک  تفگ  ناوتیم 

یجراخ  دهاش  نودب  مزج  روطب  ناوتیمن  دومن 
83 ص : تدوم ، هلاسر 

زا هک  تفگ  ناوتب  هغلابم  چیه  نودب  دـیاش  تسا و  تلاسر  دزم  رجا و  هک  ياهیآ  نینچ  دـننام  ًاصوصخ  درک ، ریـسفت  ینعم  کی  هب  ار  هیآ 
هداد ار  تلاسر  دزم  رجا و  دـنک  لـمع  نآ  قبط  رب  دـمهفب و  ار  هیآ  نیا  ینعم  هک  ره  اریز  تسا . نآرق  تاـیآ  نیرتمهم  زا  ّتیّمها ، ظاـحل 

یـسک هک  دـهاوخیم  تأرج  رایـسب  نیاربانب  تسا . هدادـن  ار  تلاسر  شاداپ  رجا و  دـنکن  نآ  قبط  رب  لـمع  دـمهفن و  هک  یـسک  و  تسا ،
. تسا هدومن  يّرجت  دوخ  يادخ  رب  یسک  نینچ  دنک ؛ ریسفت  دوخ  هقیلس  قبط  یئانعم  رب  ار  ياهیآ  نینچ  دهاش  نودب 

تسا و هدـش  دراو  هیآ  ریـسفت  رد  هعیـش  ياملع  قیرط  زا  هک  ياهرثاـکتم  هضیفتـسُم و  راـبخأ  نّنـست و  لـهأ  تاـیاور  زا  يرایـسب  قبط  اـّما 
: هک دوشیم  نشور  هیآ  ینعم  تسا  هدیسر  اهنآ  ّتبحم  تیب و  لها  تالاوم  بوجو  رب  یّنس  هعیش و  زا  هک  يرتاوتم  تایاور  قبط  نینچمه 

. نم تیب  لها  تالاوم  رگم  منکیمن  بلط  یشاداپ  امش  زا  نم  وگب  ربمغیپ ! يا 
فراعم لوصا  دیجم و  نآرق  مهف  رد  تیبلها  هب  مدرم  عاجرا  هرابرد  یّنس  هعیش و  قیرط  زا  هک  يرتاوتم  تایاور  هطساوب  بلطم  نیا  ّرس  و 

هدش و رهاظ  تسا ، هدش  دراو  تمـصع  تیب  لها  هب  هعقاو  ثداوح  رد  نانآ  کّسمت  موزل  هرابرد  ادخ و  باتک  قئاقح  نایب  نید و  عورف  و 
ناونعب هک  تسا  تیب  لـها  تـالاوم  ناـمه  یبرقلا  یف  تّدوم  زا  دارم  هک : دراذـگیمن  ههبـش  دـیدرت و  ياـج  چـیه  فصنم  صخـش  يارب 

تاوذ نآ  هب  ءاّکتا  یعامتجا و  بئاصم  عفر  هّیملع و  قئاقح  فشک  رد  هسّدـقم  تاوذ  نآ  هب  مدرم  عاجرا  هلیـسو  تلاـسر ، دزم  شاداـپ و 
. تسا هدش  هداد  رارق  تالکشم  عفر  تاریخ و  عفانم و  بلج  رد  هرّهطم 

دننام دنک ، هظحالم  هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا  ًارتاوتم  یّنـس  هعیـش و  قیرط  هب  هک  ار  ياهحیحـص  تایاور  هک  تسا  یفـصنم  صخـش  مادـک 
ُلَثَم  هنیفس : ثیدح 

84 ص : تدوم ، هلاسر 
نآ رب  هک  یسک  تسا ، حون  یتشک  دننام  نم  تیب  لها  لاثم  « » 1  » َقِرَغ اَْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  یََجن  اَهِیف  َبِکَر  ْنَم  ٍحُون  ِۀَنیِفَس  ِلَثَمَک  ِیْتَیب  ِلْهَأ 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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.« دش دهاوخ  عقاو  باقرغ  شوختسد  دزرو  فّلخت  هک  یسک  دنکیم و  ادیپ  تاجن  ددرگ  راوس 
امش نایم  رد  نم  « » 2 . » َضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  َو  ِیْتَیب  َلْهَأ  ِیتَْرتِع  َو  ِهَللا  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنإ  نیلقث : ثیدح  دننام  و 
مه اب  هکنآ  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  هاگچیه  ود  نیا  دننم ، تیب  لها  هک  نم  ترتع  رگید  ادخ و  باتک  یکی  مراذـگیم  گرزب  زیچ  ود 

.« دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد 
ْنِم  اَِهتْأَْیلَف  َۀَنیِدَْملا  َداَرَأ  ْنَمَف  اَُهبَاب  ٌِّیلَع  َو  ِْملِْعلا  ُۀَنیِدَم  اَنَأ  دننام : و 

______________________________

. دنکیملقن ص 167  رد ج 27 ، یبرقلا  ةّدوم  هیآ  لیذ  رد  دوخ  ریسفت  رد  يزار  رخف  ار  ثیدح  نیا  (- 1)
ءزج رد  ِرخآ ص 189  رد  مّود  و  ِلّوا ص 182 ، رد  لّوا  حیحـص : قیرط  ود  هب  تباث  نب  دیز  ثیدح  زا  لبنح  دمحا  ار  ثیدـح  نیا  (- 2)

و یتیب ، َلهأ  ِهللا و  َباتک  نیَلَقَّثلا  مُکیف  ٌكرات  ّینإ  مّلـسو : ِهلاَءو  هیَلع  ُهللا  یّلَـص  ُّیبّنلا  َلاـق  دـنکیم : لـقن  تروصنیدـب  دوخ  دنـسم  زا  مجنپ 
َضوَْحلا  َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتفَی  َنل  امّهنإ 

نب دیز  نع  فحاصملا  یف  ّيرابنألا  ُنبا  هنّـسح و  ُّيذـِمرِّتلا و  جرخأ  و  دـیوگ : ص 7  ج 6 ، ۀفرعملاراد ، عبط  روثنملا » ّردـلا   » ریـسفت رد  و 
ُمظعأ امهُدحأ  يدَعب ، اّولِضَت  َنل  هب  ُمتکَّسَمَت  نإ  ام  مکیف  ٌكرات  ّینإ  مّلـسو : هلاَءو  هیَلع  ُهللا  یّلَـص  هللا  ُلوسَر  َلاق  لاق : هنع  هللا  یـضر  مقرأ 

َفیک اورُظناـف  َضْوَحلا  َّیَلَع  ادِرَی  یّتح  اـقِرَتفَی  نل  و  یتیب ، َلـهأ  یترتِع  ِضرـألا و  یلإ  ءآـمَّسلا  نِم  ٌدودـمم  ٌلـبَح  هللا  َباـتک  رَخ : ـأل  نم ا 
. امهیف ینوُفلَخت 

. دنکیم رکذ  ثیدح  هّصاخ 82  قیرط  زا  ثیدح و  هّماع 39  قیرط  زا  دعب  هب  ص 211  مارملا » ۀیاغ   » رد و 
.[ تسا هدش  ثحب  یفوتسم  روطب  ثیدح  نیا  تلالد  دنس و  زا  ج 13 ، یسانش » ماما   » باتک رد  [و 

85 ص : تدوم ، هلاسر 
دراو رهش  نآ  ِرد  زا  هک  تسمزال  وا  رب  دوش  لخاد  ملع  رهش  نیا  رد  دهاوخیم  هک  یسک  سپ  تسوا . ِرَد  یلع  مملع و  رهش  نم  « » 1 . » اَِهبَاب

.« ددرگ
بوجو نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  دـیدرت  لاح  نیع  رد  دـیامن و  هظحالم  هدـش  دراو  نانآ  ّتبحم  بوجو  رد  هک  ار  يریثک  تایاور  نینچمه  و 

: یگدـنز لحارم  عیمج  رد  اـهنآ  شور  تریـس و  هب  ءادـتقا  هّیونعم و  لـئاضف  بسک  رد  ناـنآ  هب  تّما  عاـجرا  يارب  تلاـسر  رجا  تّدوم و 
. تسا يورخا  يویند و  ینطاب ، يرهاظ و  يونعم ، يدام و  یحور ، یمسج و 

فشک اهنآ و  مولع  هب  ندش  انشآ  مزلتسم  زین  تساهنآ و  ننـس  بادآ و  زا  يوریپ  اهنآ و  تعباتم  مزالم  تیب  لها  هب  تّدوم  نوچ  نیاربانب 
هب و  مالـسا ، هیقبُم  للع  هلـسلس  رد  و  مرکا ، لوسر  ترـضح  سّدـقم  دوجو  ماود  ءاقب و  هبتر  رد  اذـل  تسا ، دـیحوت  بتارم  نآرق و  قئاقح 

. تسا ترضح  نآ  تامحز  زا  هلصاح  جئاتن  هلابند 
نانآ جورع  ّتیناسنا و  بتارم  هب  رـشب  دارفأ  لوصو  تلاسر ، هزیگنا  قباس  نایب  رب  انب  نوچ  دوب ؛ دـهاوخ  تلاسر  دزم  رجا و  ًاّقح  نیاربانب  و 

دیحوت بتارم  هلـسلس  رد  دورو  كرـش و  هنوگ  ره  زا  جورخ  یناسنا و  هّصاـخ  فادـها  هب  ندیـسر  ّتیرـشب و  هجرد  هب  ّتیمیهب  حطـس  زا 
هیقاب دوجو  مکح  هک  تیب  لها  تّدوم  یگتسب و  نودب  ریس  نیا  و  داد . دهاوخ  ار  تلاسر  دزم  ًاّقح  دیامنب  يریس  نینچ  یسک  رگا  و  تسا .

. تفرگ دهاوخن  تروص  دنترضح  نآ  سیفن  سفن  هلزنم  هب  هللا و  لوسر  دوخ 
زین بهذم  یّنس  نادنمشناد  نیب  رد  ینعم  نیا  دنلوسر و  ترضح  مولع  لماح  تیب ، لها  طقف  هک  تسین  دیدرت  ياج  نیملسم  مامت  نیب  رد 

قیدصت  دروم 
______________________________

دعب هب  ص 61  ج 6 ، ریدـغلا »  » رد و  ات ص 133 ؛ ص 51  ج 11 ، یـسانش » ماما   » باتک رد  نآ  نقتُم  دانـسأ  ثیدـح و  نیا  هراـبرد  (- ] 1)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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.[ تسا هدش  ثحب 
86 ص : تدوم ، هلاسر 

. دنتسنادیم تالکشم  هدننک  لح  هّیوبن و  مولع  نآرق و  رارسأ  لماح  ار  تیب  لها  زین  مالسا  ردص  نیملسم  و  تسا .
ترـضح لاحترا  زا  سپ  و  هدوب ، ترـضح  نآ  زا  يوریپ  هللا و  لوسر  هب  تّدوم  هلابند  هب  ناـنآ  زا  يوریپ  تیب و  لـها  هب  تّدوم  اذـهیلع  و 

، تمایق مایق  ات  ترتع  زا  نآرق  كاکفنا  مدع  ّتلع  تسا  نیا  و  دوب ؛ دهاوخ  هدنز  تیب  لها  تایح  هب  ترضح  نآ  هّیسدق  سفن  هللا ، لوسر 
هدـنز تمایق  زور  ات  تسا  هللا  باتک  هک  ترـضح  نآ  باتک  اب  تسنآرق  حور  ناج و  هک  ربمغیپ  دوخ  ّهنأک  رثوک ؛ ضوح  رانک  رد  دورو  و 

. دنتداعس لامک و  ماقم  هب  اهنآ  يداه  تیرشب و  ملاع  ظفاح  تروص  ینعم و  دننام  رگیدکی  شود  هب  شود  هدوب ، دیواج  و 
مرکا ربمغیپ  نأش  اب  تافانم  میئامن  ریـسفت  تیبلا  لـهأ  هب  ار  یبرقلا  یف  ةّدوم  هیآ  رگا  هک  دـناهدرک  رّوصت  نینچ  یـضعب  هک  دـنامن  هتفگاـن 

تیب لها  زا  دوخ  ناگدـنامزاب  يارب  یعفن  بلج  هدـش و  لئاق  یتّیزم  دوخ  ّصاخ  يابرقأ  ماحرأ و  يارب  تلاـسر  لـباقم  رد  هک  اریز  دراد ؛
و دناهتـساوخن . دوخ  تّما  زا  يدزم  رجا و  هنوگچیه  ناربمیپ  مامت  هک  دراد  تلالد  ًالّوا  هک  دراد  نآرق  تایآ  اب  تافانم  هوالع  و  دناهدومن .

. دناهدومنن بلط  يدزم  رجا و  زین  ترضح  نآ  دوخ  « 1  » َنیَِملاْعِلل يرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هکرابم : هیآ  قبط  ًایناث 
: تسا درومیب  رظن  هطقن  دنچ  زا  رّوصت  نیا  یلو 

ام ُْلق  تسا : هدومرف  ترـضح  نآ  هک  تسادـخ  يوسب  نتفای  هار  ناـمه  یبرقلا ، يوذ  تّدوم  هک  میدومن  رکذ  ًاـقباس  هکنآ  لـیلد  هب  اـًلّوأ :
نیع  هک  ادخ  يوسب  نتفای  هار  و  «. 2  » اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 

______________________________

و تسین ، یئازج  دزم و  لباقم  رد  نآرق  لوزن  مهاوخیمن . یـشاداپ  چیه  امـش  زا  نم  وگب  « [ ؛ ماعنألا هروس 6 : زا  هیآ 90 ، زا  یتمسق  (- 1)
.«[ دنک رادیب  ار  اهنآ  ددرگ و  نایناهج  يروآدای  رّکذت و  بجوم  هکنآ  يارب  رگم  تسا  هدشن  لزان 

يوـس هب  هار  مدرم  هک  تسا  نیا  نـمدزم  مـنکیمن ، بـلط  يدزم  امـش  زا  نـم  ربـمغیپ ! يا  وـگب  « [ ؛ ناـقرفلا هروـس 25 : زا  هـیآ 57 ، (- 2)
.«[ دنیامن ذخأ  ار  دوخ  راگدرورپ 

87 ص : تدوم ، هلاسر 
تّما مدرم و  دوخ  هب  عجار  نآ  عفانم  هکلب  هدوبن ، ربمغیپ  سفن  هب  عجار  تسا ، نانآ  یتسود  رد  رصحنم  تسا و  تیب  لها  ّتبحم  تّدوم و 

. تسا
رد تسا  هدومن  هک  یلمع  ءازإ  رد  ناـسنا  يوسب  تسا  یعفن  دوس و  تشگزاـب  تقیقح  رد  هک  دزم  رجا و  ینعم  نوچ  هک  دـش  رکذ  اذـل  و 

نشور ار  ینعم  نیا  « 1  » ِهَّللا یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  هکرابم : هیآ  و  هدوب ، عطقنم  ءانثتـسا  تسین ، قّقحتم  اـجنیا 
امـش دوخ  دئاع  هک  تسا  یتعفنم  یبرقلا  يوذ  تّدوم  نیاربانب  و  تسامـش ، دوخ  هب  عجار  مدـیبلط  دزم  امـش  زا  نم  هچنآ  وگب  هک : دـنکیم 

. تسادخ هدهع  رب  طقف  نم  شاداپ  رجا و  دش و  دهاوخ 
لوسر و ترضح  هب  نامیا  زا  دعب  نیملسم  يارب  و  دوب . دهاوخ  هّیندم  هیآ  نیا  دنتسه و  نیملـسم  ینعم  نیا  رب  انب  هیآ  نیا  هب  بطاخم  ًایناث :
؟ دهد خر  یلایخ  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  ماقم ، ّولع  حور و  هعس  تمظع و  بتارم  همه  نآ  هدهاشم  ترضح و  نآ  تمصع  هب  قیدصت 
اـیازم و رئاـس  نیارباـنب  ددرگ ، عـضو  یمکح  نینچ  دـیابن  تاـماّهتا  نـیا  هـنیمز  تـّلع  هـب  دـشاب و  تّوـبن  نأـش  فلاـخم  ینعم  نـیا  رگا  و 

نآ رماوا  ربارب  رد  ضحم  میلــست  هـقلطم و  تعاـطا  بوـجو  دـننام  دراد ، نآ  رب  تلـالد  نآرق  تاـیآ  هـک  لوـسر  ترــضح  تاـصاصتخا 
هب تبـسن  نانز  رما  رد  هچنآ  و  یبرقلا ، يوذ  هب  سمخ  صاصتخا  دـننام  و  ترـضح ، نآ  هب  مئانغ  لاـفنأ و  صاـصتخا  دـننام  و  ترـضح ،

و دوب ؛ دـهاوخ  ترـضح  نآ  نأش  اب  یفانم  عقاو و  فالخ  ماکحأ ، نیا  ددرگ و  عضو  دـیابن  زین  تسا ، هدـش  هحابإ  ترـضح  نآ  صوصخ 
. تسین ایوگ  سکچیه  ینعم  نیدب  هک  تسا  مولعم 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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َةَّدَوَْملا اَّلِإ  هلمج  ددرگ و  رظن  فرص  هیآ  ینعم  زا  ًاضرف  ًاثلاث : و 
______________________________

أبس هروس 34 : زا  هیآ 47 ، زا  یتمسق  (- 1)
88 ص : تدوم ، هلاسر 

جراخ ءاصحإ  ددـع و  زا  هک  يرتاوتم  رابخأ  نکل  میئاـمنن ؛ ریـسفت  تیب  لـها  تّدوم  بوجو  ینعم  رب  ماـّهتا ) نیا  عفد  يارب   ) ار یبْرُْقلا  ِیف 
؟ درک دیاب  هچ  ار  دراد  تیب  لها  ّتبحم  بوجو  رب  تحارص  یّنس  هعیش و  قیرط  زا  تسا و 

، دـنک تلالد  نآ  رب  نآرق  هیآ  هک  دراد  توافت  هچ  دـشاب  تلاسر  نأش  یفانم  تیب  لها  تّدوم  بوجو  تساوخ  رد  حارتقا و  دوشب  انب  رگا 
مزلتـسم ناـنآ  تّدوم  بوجو  هب  تّما  مازلا  تیب و  لـها  هب  توـعد  سفن  ضرف ، هب  اـنب  نوـچ  نآرق ؛ ریغ  قـیرط  زا  ترـضح  نآ  راـبخإ  اـی 

. نآرق تلالد  صوصخ  هن  تسا ، روذحم 
نآ هب  یقیقح  یحور و  برق  هبنج  هکلب  دنتـشادن ، ترـضح  نآ  هب  یعیبـط  يّداـم و  برق  هبنج  اـهنت  تلاـسر ، ترـضح  تیب  لـها  يراـب ،

دندوب ترضح  نآ  يونعم  یقالخا و  یملع و  بتارم  ِرهاظ  رثا  زراب و  هنومن  تاهجلا  عیمج  نم  هک  ّتلع  نیمه  يور  و  دنتـشاد . ترـضح 
. تسا هتفرگ  رارق  تلاسر  رجا  هللا و  لوسر  دوخ  هب  عوجر  مکح  رد  اهنآ  هب  عوجر 

یف َسَیل  ٌقوقُح و  ُبئآَون و  ُهورعَت  َْتناک  َۀنیدَملا  َمِدَق  اَّمل  َمّلسو  ِهلاَءو  هیَلع  ُهللا  یّلَـص  َّیبّنلا  ّنإ  َلاق : هک : دنکیم  تیاور  ساّبع  نبا  زا  یبلَک 
. ٌۀَعَس هِدَی 

َُّمث اولَعَفف  مکلاومأ . نم  ًۀفئآط  هل  اوُعِمجأَف  مکِدََلب ، یف  مکُراج  مِکتخا و  ُنبا  وه  هِدَی و  یَلع  ُهللا  مکادَـه  دـق  َلُجَّرلا  اذَـه  ّنإ  ُراصنألا : لاقف 
«1 . » هبراقأ ةدوم  یلع  مهثحف  یبراقأ ؛ اودوت  نأ  الإ  نامیإلا  یلع  يأ  ًارْجَأ * ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  َیلاعت : ُهلوق  َلَزَنف  مِهیَلَع ، هَّدَرف  هب  ُهَوتأ 

رایـسب و ياهيراتفرگ  دـندروآ  فیرـشت  هرّونم  هنیدـم  هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ترـضح  نوچ  هک : دـیوگیم  ساـّبع  نبا  »
سّدقم  دوجو  نآ  رب  نیملسم  هعماج  يربهر  مالسا و  تماعز  رثا  رد  یقوقح  ياهيدنمزاین 

______________________________

ص 164 ج 27 ، يزار » رخف  ریسفت  (- » 1)
89 ص : تدوم ، هلاسر 

. دوب یلاخ  ایند  ماطُح  لام و  زا  ترضح  نآ  تسد  و  دش ، روآ  يور 
ّتنم امـش  رب  امـش  راگدرورپ  هک  تسادـخ  لوسر  نیا  دـیئادخ ، لوسر  راصنأ  زا  هک  نیملـسم  تعامج  يا  دـنتفگ : دوخ  اب  هنیدـم  راصنأ 
هدننک ترجه  و  امش ، رهاوخ  دنزرف  امش ، هفئاط  زا  ربمغیپ  نیا  هداد ، فیرشت  نامیا  سابل  هب  ار  امـش  تماق  وا  كرابم  تسد  هب  هدراذگ و 

عفر يارب  ات  دیراپسب  ترضح  نآ  هب  دیروآ و  درگ  مه  يور  هب  دوخ  لاوما  زا  هبانتعم  يردق  تسا  راوازس  تسامش ؛ رهـش  رد  امـش  يوسب 
. دنتشاد هضرع  شرضحم  هب  هدومن  يروآ  عمج  هوبنا  یلام  راصنأ ، ددنب . راکب  نیملسم  قوقح  ءاضق  جئاوح و 

لباقم رد  ماهتـساوخن  يدزم  امـش  زا  نم  وگب  ربمغیپ ! يا  دش : لزان  هیآ  دومرفن ؛ لوبق  دـنادرگرب و  ًامامت  ار  لاوما  نآ  هللا  لوسر  ترـضح 
تّدوم رب  بیغرت  ضیرحت و  ار  اهنآ  هلیـسو  نیدـب  سپ  دـیئامنب . ّتبحم  تّدوم و  نم  براـقأ  اـب  هکنآ  رگم  ادـخ ، هب  امـش  ندروآ  ناـمیا 

.« دومرف دوخ  براقأ 
َأَرَق َُّمث  ٌنِمُْؤماَّلإ . اَنَتَّدَوَم  ُظَفْحَیَال  ٌۀَـیاَء  « 1  » مح ِلاَء  ِیف  اَنِیف  َلاَـق : ُهَهجَو  ُهَللا  مَّرک  ٍّیلع  نَع  ُناذاذ  َيَور  هک : تسا  دراو  یـسولآ » ریـسفت   » رد

. َۀَیَألا ِهِذه 
: ِهلوق یف  ُتیَمُکلا  راشأ  اذه  یلإ  هک : دیوگیم  سپس 

« 2  » ُبِرعُم ٌّیقَت و  اّنِم  اَهلَّوَأتًۀَیاَء  مح  ِلاَء  یف  مَُکل  انْدَجَو 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ام هرابرد  دـندومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  تاـّیّحتلا و  لـضفأ  هیلع  نینمؤملاریمأ  ترـضح  زا  ناذاذ  : » دـیوگیم یـسولآ 
: هیآ سپـس  نمؤم . رگم  درادن  ام  ّتبحم  تّدوم و  رب  تظفاحم  نآ ، لولدم  هب  هک  تسا  ياهیآ  مح  ياههروس  هلـسلس  رد  تلاسر  نادـناخ 

. دندومرف تئارق  ار  ْمُُکلَئْسَأ * ُْلق ال 
هلـسلس رد  امـش  تلیـضف  فرـش و  يارب  ام  تلاسر ! تیب  لآ  يا  هک : شرعـش  رد  فورعم  رعاش  تیمُک  دـنکیم  هراـشا  بلطم  نیمه  هب  و 

.« دناهتفایرد ارنآ  تقیقح  ریسفت و  فاکشوم ، واکجنک و  راگزیهرپ و  نامدرم  هک  میاهدرک  ادیپ  ياهیآ  مح  ياههروس 
ِْهیَلَع ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  َْتلََزن  اََّمل  لاـق : هک : دـنکیم  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  دوخ  لـصّتم  دانـسإ  اـب  ناـیبلا » عمجم   » ریـسفت رد 

«1 . » اَمُهُْدلُو َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َلاَق : ْمِِهتَّدَوَِمب ؟ ُهَللا  اَنَرَمَأ  َنیِذَّلا  ِءَآلُؤَه  ْنَم  ِهَللا ! َلوُسَر  اَی  اُولاَق : َۀَیَْألا ، ًارْجَأ -*
هب ار  ام  دـنوادخ  هک  يدارفأ  نیا  هللا ! لوسر  اـی  دـندرک : ضرع  باحـصا  دـش ، لزاـن  یبرق  هب  تّدوم  هیآ  نوچ  هک : دـیوگیم  ساـّبع  نبا  »

.« دناهمطاف ّیلع و  دالوا  همطاف و  ّیلع و  دندومرف : هللا  لوسر  ترضح  دنناسک ؟ هچ  تسا  هدومرف  رما  نانآ  تّدوم 
«2 . » دنکیم لقن  ساّبع  نبا  زا  ریبُج  نب  دیعس  زا  دوخ  دانسإ  هب  لبنح  دمحا  دنسم  زا  ةّدوملا » عیبانی   » رد زین  ار  ثیدح  نیا  نیع  و 

______________________________

ص 28 ج 5 ، ادیص ، عبط  نایبلا » عمجم  (- » 1)
نیا دـیوگیم : سپـس  و  تسا . هدروآ  ار  ُنیَـسُحلا  ُنَسَحلا و  ظفل : امهُدـْلُو  ظفل : ياجب  یلو  ص 123 ؛ فجن ، عبط  ةّدوـملا » عیباـنی  (- » 2)

وبأ و  خ ل ) طیـسو -» « ) » طیـسب  » رد يدحاو  و  بقانم »  » رد مکاح  دوخ و  ریـسفت  رد  متاح  یبأ  نبا  و  ریبک » مجعم   » رد ینارَبَط  ار  ثیدح 
ل  دننکیم . لقن  نیطمّسلا » دئآرف   » رد ینیَوَمَح  دوخ و  ریسفت  رد  یبَلعَث  و  ءآیلوألا » ۀیلح   » رد ظفاح  میعن 

نبا دانسا  هلسلس  هب  ساّبع  نبا  زا  ار  ثیدح  نیا  نیّدلا  فرش  دّیـس  ص 219  فجن ، نامعن - هعبطم  مجنپ ، عبط  ۀّـمهملا » لوصفلا   » رد ل و 
رد ینیومح  و  ءآیلوألا » ۀـیلح   » رد میعنوبأ  ظـفاح  و  روثنملا » ّرّدـلا   » رد یطویـس  ناشریـسافت و  رد  يوغب  يزیرقم و  هیودرم و  نبا  رذـنم و 

. دنکیم لقن  نیرّسفم  نیثّدحم و  زا  اهنآ  ریغ  و  نیطمّسلا » دئآرف  »
. تسا هدرک  رکذ  ار  اهاَدلَو  ظفل  امُهاْنبا  ياجب  روثنملا » ّرّدلا   » ریسفت رد  و 

91 ص : تدوم ، هلاسر 
؟ ْمُُهتَّدَوَم اَْنیَلَع  ْتَبَجَو  َنیِذَّلا  ِءَآلُؤَه  َُکَتباَرَق  ْنَم  ِهَللا ! َلوُسَر  اَی  َلِیق : َْتلََزن ، اََّمل  اّهنأ  َِيُور  تسا : هتفگ  فاّشک »  » ریسفت رد  يرـشخمز  زین  و 

: َلاَق
«1 . » اَمُهاَْنبا َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع 

هک یئاهنآ  وت ، يابرقأ  هللا ! لوسر  ای  دـندرک : ضرع  دـش ، دراو  تّدوم  هیآ  هک  یماـگنه  هک  تسا  هدـش  تیاور  : » هک دـیوگیم  يرـشخمز 
.« اهنآ نارسپ  ود  همطاف و  یلع و  دندومرف : ترضح  دنناسک ؟ هچ  تسا ، هدش  بجاو  ام  رب  اهنآ  تّدوم 

تّدوم بوجو  رب  لالدتـسا  يرگید  دهاوش  تیاور و  نیا  رب  دـنکیم و  لقن  فاّشک »  » زا زین  ار  تیاور  نیا  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما 
«2 . » دنکیم مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

ِلاَء یبُْرق  یه  ٍریَبُج : ُنب  ُدیعس  لاقف  ۀی ، هذَه ا َأل  نَع  ٍساّبع  ُنبا  َلَأَس  دنکیم : تیاور  يراخب  ملسم و  حیحص  ود  زا  ةّدوملا » عیبانی   » رد زین  و 
«3 . » مَّلسو ِهلاَءو  هیَلع  ُهللا  یَّلص  ٍدّمُحم 

.« تسا دّمحم  لآ  تّدوم  دوصقم  دیوگیم : ریبج  نب  دیعس  دنکیم ، لاؤس  یبرقلا  یف  ةّدوم  هیآ  ینعم  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  سابع  نبا  »
لیزنّتلا  دهاوش   » باتک زا  دوخ  دانسإ  اب  نایبلا » عمجم   » ریسفت رد  زین  و 

______________________________

ص يواضیب » ریـسفت   » رد و  دنکیم ؛ لقن  روطنیمه  ص 109  ج 4 ، هّیلع » بهاوم   » ریـسفت رد  زین  و  ص 219 ؛ ج 4 ، فاّشک »  » ریـسفت (- 1)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. تسا نینچ  زین   408
ص 166 ج 27 ، يزار » رخف  ریسفت  (- » 2)
ص 123 فجن ، عبط  ةّدوملا » عیبانی  (- » 3)

92 ص : تدوم ، هلاسر 
َقَلَخ َیلاَعَت  َهَللا  َّنإ  َمَّلَـس : َو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاق : هک : دـنکیم  تیاور  یلِهاب  هماـمأ  یبأ  زا  ًاـعوفرم  لیـضفّتلا » دـعاوقل 

َو اَهُراَِمث  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  اَهُحاَِقل  ُۀَـمِطاَف  اَهُعْرَف و  ٌِّیلَع  َو  اُهلْـصَأ  اَنأَف  ٍةَدِـحاَو ؛ ٍةَرَجَـش  ْنِم  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  ُْتِقلُخ  َو  یَّتَش  ٍراَجْـشَأ  ْنِم  َءآَِیْبنَْألا 
. يَوَه اَْهنَع  َغاَز  ْنَم  َو  اََجن  اَِهناَصْغَأ  ْنِم  ٍنْصُِغب  َقَّلَعَت  ْنَمَف  اَُهقاَرْوَأ ؛ اَنُعاَیْشَأ 

ُهَللا ُهَّبَک  اَنَتَّبَحَم  ْكِرْدـُی  َْمل  َُّمث  ِیلاَْبلا  ِّنِّشلاَک  َریِـصَی  یَّتَح  ٍماَع  َْفلَأ  َُّمث  ٍماَع  َْفلَأ  َُّمث  ٍماَـع  َْفلَأ  ِةَوْرَْملا  َو  اَـفَّصلا  َْنَیب  َهَللا  َدَـبَع  اًدـْبَع  َّنَأ  َْولَو 
«1  » َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَسَأَآل  ُلق  اََلت : َُّمث  ِراَّنلا . ِیف  ِِهتَرَْخنِم  یَلَع 

زا ار  ناربمیپ  هورگ  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دـندومرف : مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ترـضح  هک : دـیوگیم  یلهاـب  هماـمأ  یبأ  »
نیاربانب تسا . هدیرفآ  تنیط  لصا و  کی  تخرد و  کی  زا  ار  یلع  نم و  نکیلو  هدومرف ، قلخ  نوگانوگ  ياهتخرد  هفلتخم و  ياهتنیط 

نایعیـش دنتخرد و  ياههویم  نیـسح  نسح و  تسا و  تخرد  دنویپ  همطاف  تسا و  تخرد  هخاش  یلع  متـسه و  تخرد  نآ  هنت  لصا و  نم 
نآ  ياههخاش  زا  ياهخاش  هب  ار  دوخ  سک  ره  سپ  دنتخرد ؛ ياهگرب  ام 

______________________________

ریـسفت رد  مکاح  زا  ص 220  ۀّمهملا » لوصفلا   » رد نیّدـلا  فرـش  دّیـس  موحرم  ار  ثیدـح  نیا  زین  و  ص 28 ؛ ج 5 ، ناـیبلا » عمجم  (- » 1)
. دنکیم تیاور  یلهاب  همامأ  وبأ  زا  دوخ  دانسإ  اب  تسا ، هدمآ  نایبلا » عمجم   » رد هک  روطنامه  دوخ ،

نبا يربط و  ظفاح  زا  یفـالتخا ، رـصتخم  اـب  ار  تیاور  نیا  ص 308  ج 2 ، یبرعلا ، باـتکلا  راد  عبار  عبط  ریدـغلا »  » رد ینیما  هماـّلع  زین  و 
« هیافک  » رد یجنک  هک : دیوگیم  زین  دنکیم و  تیاور  یلهاب  همامأ  وبأ  زا  هدـیدع  قرط  اب  لیزنّتلا » دـهاوش   » رد یناکـسَح  مکاح  رکاسع و 

. تسا هدرک  رکذ  ار  ثیدح  نیا  ص 178 
ُنیسحلا و ُنسحلا و  ُۀمطاف و  ٌّیلع و  دندومرف : لوسر  ترـضح  دیوگیم : ص 432  ج 2 ، یبرعلا ، نب  نیّدلا  ییحم  هب  بوسنم  ریـسفت  رد  و 

. امهُؤآنبأ
93 ص : تدوم ، هلاسر 

. دومن دهاوخ  طوقس  تکاله  هطرو  رد  دنادرگ  يور  نآ  هب  يزیواتسد  زا  سک  ره  و  دباییم ، تاجن  دزیوآ  رد 
یکشَم دننام  هکنآ  ات  رگید  لاس  رازه  سپس  رگید و  لاس  رازه  سپس  دنک و  تدابع  هورم  افص و  نیب  رد  لاس  رازه  ار  ادخ  ياهدنب  رگا  و 

شتآ نایم  رد  شاینیب  رب  ار  وا  دنوادخ  دنارورپب ، يزیچ  دوخ  لد  رد  ام  ّتبحم  زا  دـناوتن  تادابع  نیا  اب  و  ددرگ ، هدیـشاپ  بارخ  هنهک و 
.« تسا تلاسر  دزم  رجا و  تیب  لها  تّدوم  هک  دندومرف  توالت  ار  تّدوم  هیآ  ترضح  سپس  دنکفا . دهاوخ  رد 

َِجرَد یَلع  َمیقاَف  اًریسأ  امُهنَع  َیلاعت  ُهللا  َیِضَر  نیسُحلا  نب  ِّیلَِعب  َءیج  اَّمل  هک : دنکیم  تیاور  مَلیَد  یبأ  زا  ریرُج  نبا  زا  یسولآ » ریـسفت   » رد
. ْمَعَن َلاَق : َناَءْرُْقلا ؟! َْتأَرَقَأ  ُهنَع : َیلاَعَت  ُهَللا  َیِـضَر  َُهل  َلاَقف  مُکَلَـصْأَتْسا . َو  مُکَلَتَق  يّذـلا  هِّلل  ُدـمَحلا  َلاقف : ِماّشلا  ِلهأ  نم  ٌلجر  َماـق  َقشَمِد ،

«1 . » ْمَعَن َلاَق : ْمُه ؟ ُْمْتنََأل  ْمُکَّنإَف  َلاَق : یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  َْتأَرَق  اَم  َلاَق : ْمَعَن . َلاَق : مح ؟ َلاَء  َْتأَرَقَأ  َلاَق :
ياج ياهّلپ  زارف  رب  یعفترم  ناکم  رد  دـندومن و  قشمد  دراو  تراسا  لاـح  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  نوچ  : » دـیوگیم ملید  یبأ 

ایآ دندومرف : ترـضح  تخادنارب . هشیر  زا  ار  امـش  نادناخ  تشُک و  ار  امـش  هک  تسا  یئادخ  راوازـس  دمح  تفگ : ماش  زا  يدرم  دنداد ،
: دندومرف ترضح  یلب . درک : ضرع  ياهدناوخ ؟ ار  مح  لآ  ایآ  دندومرف : ترضح  یلب . درک : ضرع  ياهدناوخ ؟! نآرق 

ّالا منکیمن  تساوخرد  يدزم  شاداپ و  چیه  امـش  زا  نم  وگب : هک  دنکیم  باطخ  شربمیپ  هب  دنوادخ  هک  نآرق  زا  ار  هیآ  نیا  ياهدناوخن 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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يابرقأ  امش  یتسار  ایآ  دیربمغیپ ؟ يابرقأ  امش  ًامتح  ًاعقاو و  ایآ  تفگ : درم  دینک ؟ تّدوم  نم  يابرقأ  اب  هکنآ 
______________________________

زا یناربـط و  زا  ص 221  ۀّمهملا » لوصفلا   » رد نیّدـلا  فرـش  دّیـس  موحرم  ار  ثیدـح  نیا  زین  و  ص 31 ؛ ج 25 ، یناـعملا ،» حور  (- » 1)
. دنکیم لقن  اهنآ  ریغ  و  ۀقرحملا » قعاوّصلا  »

94 ص : تدوم ، هلاسر 
.« يرآ دندومرف : ترضح  دیربمغیپ ؟

، دیـسر هنیدـم  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  دالوا و  ءادهّـشلا و  دّیـس  ترـضح  تداهـش  ربخ  نوچ  هک : تسا  دراو  دـیفم  داشرإ »  » باـتک رد 
یناه و ُّما  اُهتاوخأ : اهعم  ًةرِـساح و  مالّـسلا  هیلع  ِنیـسُحلا  َیْعَن  تَعِمَـس  َنیح  مهیَلع  هللا  ُۀـمحر  ٍبلاطیبأ  ِنب  ِلیقع  ُتنب  َناـمُقل  ُّما  ْتَجَرَخ 

: ُلوقت یه  ِّفَّطلاب و  اهْالتَق  یْکبَت  ّنهیلع  ِهللا  ُۀمحر  ٍبلاطیبأ  ِنب  ِلیقع  ُتانب  ُبنیز ، ُۀْلمَر و  ُءآمسأ و 
ِمَمُألا  ُرِخاَء  ُمتنأ  ُمْتلَعَف و  اذ  اممَُکل  ُّیبَّنلا  َلاق  « 1  » نإ نولوقَت  اذ  ام 

ِمَِدب  اوجِّرُض  یَْلتَق  يَراسا و  مُْهنِميدَقَتْفُم  َدَعب  یلْهَِأب  یتَْرتِِعب و 
« 2  » یمِحَر يَوذ  یف  ٍءوِسب  ینوُفلَْخت  نأْمَُکل  ُتْحَصَن  ذإ  ِیئآزَج  اذه  َناک  ام 

______________________________

خ ل. ذإ - (- 1)
بلاطیبأ نب  لیقع  رتخد  نامقل  ّما  هک  یتقو  « [ ؛ ص 124 ج 2 ، توریب ، دیفملا - راد  مّود  عبط  زا  و  ص 270 ؛ یگنس ، عبط  داشرإ » (- » 2)

وا هارمه  بنیز  ۀلمر و  ءامسأ ، یناه ، ّما  وا : نارهاوخ  دوب و  رداچیب  هکیلاح  رد  دش  جراخ  دینش ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ 
هک امش  دیوگب : امش  هب  رگا  ربمایپ  باوج  رد  دیئوگیم  هچ  دناوخیم : ار  راعشأ  نیا  درکیم و  هیرگ  البرک  رد  دوخ  نادیهـش  رب  وا  دندوب ،

رگید یضعب  ریسا و  اهنآ  زا  یخرب  دیتشاد ؟ نم  لها  ترتع و  اب  يراتفر  هچ  نم  نتفر  زا  دعب  دیدرک ؟ لمع  هنوگچ  دیتسه  اهتّما  نیرخآ 
يابرقأ هب  تبسن  امش ، يارب  نم  یهاوخ  ریخ  يزوسلد و  دوجو  اب  هک  دوبن  نم  شاداپ  نیا  دناهدش . هتشغآ  نوخ  هب  هک  دنتـسه  یناگتـشک 

.«[ دینک يراتفر  دب  نم 
97 ص : تدوم ، هلاسر 

[ ءابرقا هراب  رد  يرشخمز  رظن  مراهچ  ریسفت  ]

میجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوعأ 
میحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 

نیرِهاّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمُحم  انِدّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َو 
نیّدلا  ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنْآلا  َنِم  نیعَمْجأ  ْمِِهئآدْعأ  یَلَع  ِهَللا  ُۀَنَْعل  َو 

میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَللِابّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 
: میرکلا ِهباتک  یف  میکحلاُهللا  َلاق 

. ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
( میرک نآرق  زا  هروس  نیمّود  لهچ و  يروش : هروس  زا  هیآ ، نیمّوس  تسیب و  )

رد نیرّسفملا  مامإ  یلو  دش . هداد  یلماک  ياهخساپ  دش و  رکذ  هکرابم  هیآ  نیا  يارب  نّنـست  لها  زا  ریـسفت  بابرأ  زا  یفلتخم  یناعم  ًاقباس 
ریـسفت ًاـقباس  هک  روطناـمه  ار ، هکراـبم  هیآ  نیا  فاّـشک »  » ریـسفت رد  هّیرجه  یّفوتم 538  يرـشخمز  رمع  نب  دوـمحم  هللا  راـج  اـهنآ : دزن 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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هچ دـشاب و  لصّتم  ءانثتـسا  هچ  دـیوگیم : دـنکیم و  ریـسفت  تیب  لـها  تّدوم  ّتبحم و  هب  یّنـس  هعیـش و  زا  هرتاوتم  ثیداـحأ  قبط  میدومن ،
. تسا هللا  لوسر  ترضح  يابرقأ  یبرق ، لها  زا  دارم  لاح  ره  رد  لصفنم ،

هکنآ وا  و  ار ، نیا  رگم  منکیمن  بلط  يدزم  امـش  زا  نم  ینعی  دـشاب ؛ لـصّتم  ءانثتـسا  هک  تـسا  زیاـج  وا : تراـبع  هـمجرت  ّصن  کـنیا  و 
نیدب اهنآ  هلص  دنشابیم و  زین  نانآ  يابرقأ  ترضح ، نآ  يابرقأ  نوچ  تسین ، رجا  دزم و  عقاو  رد  نیا  و  دیشاب . هتشاد  تسود  ارم  يابرقأ 

تساوخرد  امش  زا  نم  نکل  ماهتساوخن و  دزم  زگره  امش  زا  نم  ینعی  دشاب ؛ عطقنم  ءانثتسا  هک  تسا  زیاج  و  تسا . مزال  تهج 
98 ص : تدوم ، هلاسر 

ط دیئامنن . تیذا  ار  اهنآ  دینک و  تّدوم  دنتسه  امش  يابرقأ  زین  نانآ  هک  نم  يابرقأ  اب  هک  منکیم 
: دیوگیم سپس 

؟ تسیچ یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ینعم  و  تسا ؟ هدشن  رکذ  یبرُقِلل  َةّدوملاّالإ  ای  یبرقلا  ةدوم  الإ  هیآ ، رد  ارچ  یئوگب : رگا 
لثم دـناهتفرگ ، رارق  تّدوم  ّرقم  ّتبحم و  يارب  ناـکم  ّلـحم و  تیب  لـها  هیآ ، رد  تسا  ّتیفرظ  يارب  یف »  » ظـفل نوچ  میوـگیم : باوـج 

رد نم  يارب  زا  و  تسا ، ّتبحم  بتارم  نالف  لآ  رد  نم  يارب  زا  . » ٌدیدش ٌّبُح  يًوَه و  مهیف  یل  و  ٌةّدوم ، ٍنالُف  لاَء  یف  یل  یئوگیم : هکنیا 
رارق نم  ّتبحم  ناکم  ّلحم و  اهنآ  مراد و  تسود  ار  اهنآ  نم  هک  تسا  نیا  ریبعت  مسق  نیا  زا  وت  روظنم  تسا ». دیدش  ّتبحم  قشع و  اهنآ 

. دناهتفرگ
یلو تسا ، تّدوم  هب  ّقلعتم  مال  اجنیا  رد  نوچ  یبرُقِلل  َةّدوملا  ّالإ  یئوگب : رگا  دـنامهفیمن  مـال »  » دـنامهفیم یف »  » هک ار  ینعم  نیا  هتبلا  و 

سیکلا  یف  ُلاملا  یئوگب : هکنآ  دننام  تسا ، فوذحم  هب  ّقلعتم  یف » »
رد نّکمتم  یبرق و  رد  دشاب  ّرقتـسم  تباث و  هک  یتّدوم  رگم  . » اهیف ًۀنِّکمَتُم  یبرُقلا و  یف  ًۀتباث  َةّدوملاّالإ  دوشیم : نینچ  نآ  ریدقت  نیاربانب  و 

ط دشاب ». تاوذ  نآ 
ط « 1 . » تسا ابرقأ  ینعی  تبارق  لها  دارم  و  ۀبارَق ، يانعم  هب  يرُشب  یفلُز و  دننام  تسا  ردصم  یبُرق  و  دیوگیم : سپس 

ار اهنآ  تسا و  هدش  دراو  هللا  لوسر  تیب  لها  ّتبحم  هرابرد  هیآ  نیا  ریغ  هیآ و  نیا  ریـسفت  رد  هک  یثیداحا  نایب  رد  دـنکیم  عورـش  هاگنآ 
. دنکیم رکذ 

______________________________

ص 219 ج 4 ، یبرعلا ، باتکلا  راد  عبط  فاّشک »  » ریسفت (- 1)
99 ص : تدوم ، هلاسر 

دوخ تّدوم  دنهد و  رارق  دوخ  ّتبحم  ّرقم  ّلحم و  ار  تیبلها  دیاب  نیملسم  هک  دنکیم  ریـسفت  نینچ  ار  هیآ  يرـشخمز  هک  دوشیم  هظحالم 
. دنیامن نّکمتم  هسّدقم  فورظ  نآ  رد  ار 

: دناهدومرف ترضح  دننکیم ، تیاور  هللا  لوسر  ترضح  زا  یّنس  هعیش و  هک  يرتاوتم  مّلسم و  ثیداحأ  قبط  تسا . نینچ  هلأسم  ّقح  يرآ 
حون یتشک  لاثم  دـننام  نم  تیب  لها  لاـثم  « » 1 . » َقِرَغ اَْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  یََجن  اَـهِیف  َبِکَر  ْنَم  ٍحُون ، ِۀَنیِفَـس  ِلَـثَمَک  ْمُکِیف  ِیْتَیب  ِلـْهَأ  ُلَـثَم 

.« دش دنهاوخ  قرغ  دنزرو  فّلخت  ندش  راوس  زا  هک  یناسک  دنبای و  تاجن  دندرگ  راوس  نآ  رب  هک  یناسک  تسا ؛
ّتیفرظ ینعم  هب  هک  یف »  » ظفل اب   ) دیامنیم هیبشت  حون  یتشک  هب  ار  هرّهطم  تاوذ  نآ  هب  تّدوم  دنویپ و  یگتسب و  هک  كرابم  ثیدح  نیا 

. تسا ّتقد  نایاش  بسانم و  رایسب  تسا ) هدش  رکذ  زین  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  هکرابم : هیآ  رد  تسا و 
رارق نآ  رد  سک  ره  هک  دوب  یتاجن  نما و  یتشک  دش ، هتخاس  مالّسلا  هیلع  حون  ترـضح  تسد  هب  هک  حون  هنیفـس  هک  تسین  دیدرت  ياج 
يالب جاوما  ریگ و  ملاع  ِنافوط  ماگنه  رد  نوچ  دـیدرگ . تکاله  شوختـسد  دـشن  راوس  نآ  رد  سک  ره  درب و  تمالـس  هب  ناـج  تفرگ 
بالیس دیشوجیم و  نیمز  زا  بآ  دومنیم ، دیدهت  تّدش  تردق و  اب  ناراب  داب و  و  دوب ، روآ  يور  تهج  شش  زا  هک  ینیمز  ینامـسآ و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوب درف  هب  رصحنم  نوچ  دوب ، تاجن  هلیسو  هناگی  حون  یتشک  تخیریم ؛ اوه  زا  ناراب 
راّیت و  تسکشن ، نافوط  رثأ  رد  هک  دوب  يراوتسا  مکحم و  یتشک  هوالع  و 

______________________________

هک يروطب  دناهدرک ، لقن  هفلتخم  قرطزا  حیحص  ياهدنس  اب  نّنست  ءاملع  رباکأ  زا  يرایـسب  هعیـش  ياملع  زا  هتـشذگ  ار  ثیدح  نیا  (- 1)
مان هب  ارنآ  فیلأت و  یّلقتسم  باتک  نیلقث  ثیدح  ثیدح و  نیا  دانسأ  نایب  رد  هلظ  دم  يرکـسع  فیرـش  نیّدلا  مجن  ازریم  اقآ  ریبخ  هماّلع 

. تسا هدومن  يراذگ  مان  ۀنیفّسلا » ُثیدح  نیلقّثلا و  ُثیدح  ٌّیلع و  ٌدّمحم و  »
 100 ص : تدوم ، هلاسر 

تدوم 150  هلاسر 
هوک زارف  رب  هک  يدارفا  یّتح  و  داد ، انف  داب  هب  ار  اهنامناخ  ناریو و  ار  اههناخ  تشاذگن و  یسک  هنیس  رب  ّدر  تسد  هک  بآ  نایغط  نافوط و 

هب دندرب و  تمالس  هب  ناج  هنیفـس  نآ  ناراوس  همه  دومنن . يرثا  یتشک  نآ  رد  دومن ، الب  باقرغ  راتفرگ  دندوب  هدرب  هانپ  حون  دنزرف  دننام 
، دندوب هدیزرو  فّلخت  هچنانچ  دندش ، راوس  بکرم  نآ  رب  حون  ترضح  توعد  هب  هک  يدارفأ  نیمه  هک  یلاح  رد  دیسرن ، یبیـسآ  یـسک 

. دومنیمن غیرد  نانآ  نتفرگ  هّرپرد  زا  الب  نایغط  دوب و  هدرب  بآ  ار  یگمه 
لهج يالب  بادرگ  زا  ّتیرشب  ملاع  یجنم  تقیقح و  ینعم و  حون  هک  هلآ  هیلع و  همالس  هللا و  تاولص  نیلسرملا  ءایبنألا و  متاخ  ترـضح 

یتسرپدوخ و هدکتملظ  زا  اهناسنا  ریگتسد  هرخألاب  و  بضغ ، توهش و  راکنا و  دوحُج و  یبلط و  تیـصخش  رابکتـسا و  هَرَـش و  رورغ و  و 
: بجوم هب  دوخ  رّونم  ِبلق  تریصب  لد و  رون  اب  ار  بلطم  نیا  تسا ، یتسرپ  ادخ  ناما  نما و  میرح  هب  اهنآ  ربهر 

. دنتاجن یتشک  ترضح  نآ  تیب  لها  هک  دوب  هتفایرد  « 1  » يْربُْکلا ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقل  یغَط  ام  َو  ُرَصَْبلا  َغاز  ام 
و هداهن ، ملاع  نیدب  اپ  مِحر  ملاع  زا  مارحلا  هللا  تیب  ادـخ و  هناخ  رد  هک  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نینمؤملاریمأ  یلاوملا  یلوم  ترـضح 

يدرف نیلّوا  و  هدومنن ، هدجس  منص  رب  ياهظحل  و  هتفای ، شرورپ  ترضح  نآ  ناماد  رد  هدوشگ و  يدّمحم  لامج  يور  رب  مشچ  راب  نیلّوا 
ملع و رظن  هطقن  زا  و  هدوب ، مرکأ  ربمغیپ  لابند  هب  تاوزغ  ترجه و  رد  تاوَلج ، تاوَلخ و  رد  لحارم ، مامت  رد  و  هدروآ ، مالـسا  هک  تسا 
ملع و رهـش  ِرد  و  مرکا ، ربمغیپ  وِلت  یلات  تداعـس  زوف و  ماقم  هب  ناـنآ  نداد  تکرح  رـشب و  تیبرت  میلعت و  ماـقم  یهلا و  رارـسأ  تفرعم و 

نآ  تمکح  هنیدم 
______________________________

ًاقیقحت هنیآ  ره  تسا . هدومنن  يّدعت  نایغطو و  هدشن  ینیب  جـک  فارحنا و  راچد  ربمغیپ  مشچ  « [ ؛ مّجنلا هروس 53 : زا  هیآ 17 و 18 ، (- 1)
.«[ تسا هتسیرگن  ار  شراگدرورپ  تایآ  نیرتگرزب  زا  یضعب  وا 

101 ص : تدوم ، هلاسر 
ِءآَِدْتقِالِاب ِینُُرمْأَی  َو  اًمَلَع  ِِهقاَلْخَأ  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِیل  ُعَفْرَی  ِهِّمُأ ، ََرثأ  ِلیِـصَْفلا  َعاَبِّتا  ُهُِعبَّتَأ  ُتْتنُک  ْدََـقل  َو  تسا : هدومرف  هچنانچ  هدوب ، ترـضح 

«1 . » ِِهب
لوسر ترـضح  دوخ  هچنانچ  عقاو  رظن  هطقن  زا  و  تسا ، هدش  بوسحم  ترـضح  نآ  ياهیراکادف  تامحز و  نیهر  مالـسا  هک  یئاج  ات  و 

: هدومرف ۀغالبلا » جهن   » رد شترضح  و  میاهدش ». هدیرفآ  تخرد  کی  زا  یلع  نم و  « » 2 . » ٍةَدِحاَو ٍةَرَجَش  ْنِم  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  ُْتِقلُخ  هدومرف : هللا 
زا رگیدکی  اب  هک  تسا  یتخرد  هنت  ود  دننام  ادخ  لوسر  هب  نم  تبـسن  « » 3 . » ِدُضَْعلا َنِم  ِعاَرِّذـلا  َو  ِْونِّصلا  َنِم  ِْونِّصلاَک  ِهَللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَنَأ  َو 

؛ تسا هللا  لوسر  ّرس  ردارب و  ربمغیپ و  سفن  ناج و  حور و  هصالخ  وزاب ». هب  تبسن  تسا  عارذ  دننام  دنشاب و  هدمآ  رد  هشیر  کی 
نینسح و  تسا ، ترضح  نآ  تالامک  لئاضف و  تاّیونعم  قئاقح و  ثراو  ردپ و  ّرس  هک  ءارهّزلا  ۀمطاف  يربک  هقیّدص  ترضح  نینچمه  و 

حون یتشک  هلزنم  هب  یگمه  دندومحم ؛ ماقم  تیالو و  ءاول  لماح  هک  ناراوگرزب  نآ  دالوا  و  تشهب ، لها  ناناوج  دّیس  ود  مالّـسلا  امهیلع 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. دنتسه
اهنآ زا  دشاب و  هتـشاد  تسود  لد  ناج و  هب  ار  اهنآ  دراذگ و  ناتـسآ  نآ  رب  رـس  دهن و  اجنادب  لد  دـنک و  هناور  اجنادـب  ار  دوخ  سک  ره 
اهنآ لابند  هب  دوخ  هتـسناد ، مّلعم  ربهر و  اوشیپو و  ادتقم  ار  نانآ  ینطاب ، يرهاظ و  يورخا ، يویند و  یتایح  نوؤش  مامت  رد  دنک و  يوریپ 

ثداوح  دنزگ  زا  ددرگ ؛ بّدؤم  اهنآ  ننُس  هب  تکرح و 
______________________________

شردام لابند  هب  ًامئاد  دناهتفرگ و  ریـش  زا  ار  وا  هک  يرتش  هّچب  دننام  هتـسویپ  نم  ًاقیقحتو  « [ ؛ ص 392 هعصاق ، هبطخ  ۀغالبلا » جهن  (- » 1)
زا نم  يارب  زور  ره  ترـضح  نآ  و  مدومنیم . يوریپ  وا  زا  مدرکیم و  تکرح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لاـبند  هب  دوریم ،

.«[ دومرفیم رما  نآ  زا  تعباتم  يوریپ و  هب  ارم  تشارفایم و  رب  ار  ياهناشن  دوخ  هدیدنسپ  قالخا 
ص 28 ج 5 ، نایبلا » عمجم  (- » 2)

ص 73 فینُح ، نب  نامثع  هب  ترضح  نآ  هبتاکم  بیتاکم ، باب  ۀغالبلا » جهن  (- » 3)
102 ص : تدوم ، هلاسر 

. دسریم نما  ماقم  هب  دباییم و  تاجن  يونعم  يّدام و 
هار دریگ و  هّرپرد  ار  وا  فرط  ره  زا  جوم  نوچ  هّلِـضُم  هلطاـب  ءاوهأ  یناـسفن و  تارطاـخ  یناطیـش و  راـکفا  راـّیت  دـنک ، فّلخت  سک  ره  و 

سنا دهاوخب  یتسود  ره  اب  و  دش ، دهاوخ  وا  بیـصن  نامرح  دزیخرب ، نامرد  اود و  لابند  هب  فرط  ره  زا  دنک ؛ دودـسم  وا  يورب  ار  تاجن 
َملا جنر و  اب  یماکدوخ  یتسرپدوخ و  رامـشیب  بئاصم  شورخرپ و  جاوما  نایم  رد  هرخألاب  ات  دوب ؛ دـهاوخ  شناجب  يراک  نمـشد  دریگ 

. ددرگ راپسهر  خزود  هب  كاله و 
: دیوگیم دوخ  ریسفت  رد  يزار  رخف  ماما 

: دناهدومرف هللا  لوسر  ترضح  تفگیم : هک  مدینش  نیرّکذم  زا  ضعب  زا 
. ُْمْتیَدَتْها ُُمْتیَدَْتقا  ُمِهِّیِأب  ِموُجُّنلاَک  ِیباَحْصَأ  دناهدومرف : هللا  لوسر  ترضح  زین  یََجن و  اَهِیف  َبِکَر  ْنَم  ٍحُون  ِۀَنیِفَس  ِلَثَمَک  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ُلَثَم 

زیچ ود  هب  جایتحا  دراد  ایرد  رفـس  مزع  هک  یـسک  و  تسا ، روآ  يور  تاوهـش  تاهبـش و  ياهجوم  و  عقاو ، ْفیلکت  يایرد  رد  نـآلا  اـم  و 
رب ار  دوخ  نامشچ  دنیشن و  یتشک  رد  رفاسم  نوچ  ینارون . علاط  رهاظ  ناگراتـس  رگید  و  خاروس ، نودب  بیع و  نودب  یتشک  یکی  دراد :

ناگدید دنراوس و  دّمحم  لآ  ّبح  هنیفس  رد  نّنست  لها  ام  باحصا  نینچمه  تسا . رتشیب  تمالس  دیما  دزادنا  كانبات  نشور و  ناگراتس 
«1  » ط دندرگ . بایماک  ترخآ  ایند و  تداعس  هب  زئاف و  تمالس  هب  هک  دوریم  ادخ  زا  دیما  هتخود ، ربمغیپ  باحصا  ناگراتـس  رب  ار  دوخ 

. دش مامت  يزار  رخف  مالک  اجنیا  ات 
«2 . » ددنسپیم ارنآ  دنکیم و  لقن  رخف  ماما  ریسفت  زا  ار  بلطم  نیا  زین  دوخ  ریسفت  رد  یسولآ 

تیب  لها  هرابرد  هللا  لوسر  ترضح  مالک  دنیوگیم : هکنآ  بلطم  هصالخ 
______________________________

ص 167 ج 27 ، يزار » رخف  ریسفت  (- » 1)
ص 32 ج 25 ، یناعملا » حور   » ریسفت (- 2)

103 ص : تدوم ، هلاسر 
ار ناسنا  تسد  یئاهنت  هب  تیب  لها  زا  يوریپ  ّتبحم و  تسین ، یفاک  اهنت  دـبای ، تاجن  دوش  راوس  سک  ره  دـنحون  یتشک  دـننام  اـهنآ  هک 
ار هار  دینک  ءادتقا  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  دننامسآ ، ناگراتس  دننام  نم  باحصا  نارای و  هک : تسا  هدومرف  زین  ترـضح  نآ  نوچ  دریگیمن ؛

نانآ درک ، يوریپ  ناونع  لکـش و  ره  هب  لوسر  ترـضح  باحـصا  زا  دوب و  کّسمتم  زین  باحـصا  هریـس  هب  دـیاب  نیاربانب  تفای . دـیهاوخ 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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يربهر اـب  دزودـب و  نامـسآ  هب  مشچ  دـیاب  درادـن ، يدوس  وا  يارب  یتشک  رد  نتـسشن  اـهنت  هک  یتشک  رفاـسم  نوچ  دننامـسآ . ناـگراتس 
. دنک تکرح  هدومن و  ادیپ  ار  هار  ناگراتس 

ُْمْتیَدَتْها ُُمْتیَدَْتقا  ُمِهِّیَأب  ِموُجُّنلاَک  ِیباَحْـصَأ  تیاور : ًالّوا : اریز  تسین ؛ شیب  ياهطـسفس  هدوب و  لطاب  لالدتـسا  نیا  رظن  هطقن  دنچ  زا  نکیلو 
دنـس ياراد  زین  ّتنـس  لها  تایاور  رد  دوشیمن و  تفای  هعیـش  بتک  زا  باتک  کی  رد  ثیدـح  نیا  تسین ؛ شیب  یلوعجم  ثیدـح  کـی 

. تسین یحیحص 
دوجو اب  دندرک ، رود  تیب  لها  تلاسر و  نادناخ  زا  ار  مدرم  دندینادرگرب و  مدرم  زا  ار  تیادـه  هّطخ  هللا  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هک  یتقو 

دنتساوخ سفن  ياوه  ساسا  رب  نوچ  دندوب ، هدینش  ادخ  لوسر  زا  دوخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یلوم  لئاضف  هرابرد  هک  یتیاور  نارازه 
يوریپ کی  ره  زا  دنناگراتـس ، دننام  نم  باحـصا  هک  دندومن  لعج  ادخ  لوسر  زا  یثیدـح  دـندرگ ، رادهدـهع  دوخ  ار  نیملـسم  تماعز 

هکنآ زا  لفاغ  دنهد ، یتروص  رـس و  دوخ  تافارحنا  تایّدعت و  ساسا  هب  دنتـساوخ  تیاور  نیا  اب  و  تفای . دـیهاوخ  ار  تداعـس  هار  دـینک 
. دراذگیمن یقاب  نانآ  تالوعجم  يارب  یئوربآ  رگید  يداقتنا ، ثاحبا  یلیلحت و  خیرات 

يزار رخف  زا  دنکیم ، ثیدح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  تیاصو  تفالخ و  رب  ادخ  لوسر  زا  يریثک  رابخأ  هکنآ  زا  دـعب  یـسلجم  موحرم 
زا یتیاور 

104 ص : تدوم ، هلاسر 
: هک دنکیم  لقن  لاونم  نیدب  « 1  » ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  هیآ : ریسفت  رد  ساّبع  نبا 

َْتنَأ َلاَـق : َو  ٍِّیلَع  ِبَْکنِم  َیلإ  َأَـمْوَأ  َو  ُرِذـْنُْملا ! اـَنَأ  َلاَـقَف : ِهِرْدَـص  یَلَع  ُهَدَـی  َمَّلَـسَو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوُسَر  َعَضَو  ٍساـّبع : ُنبا  لاـق 
. یهتنا َنوُدَتْهُْملا -  يِدَتْهَی  َِکب  ُِّیلَع ! اَی  يِداَْهلا !

و يادخ ! باذع  زا  قلخ  هدنناسرت  رذنُم و  مَنَم  دندومرف : هدراذگ و  دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  تسد  هللا  لوسر  ترـضح  دـیوگیم : ساّبع  نبا  »
تیاده وت  دوجو  تکرب  هب  یلع ! يا  امنهار ! يداه و  یتسه  وت  دـندومرف : بلاطیبأ و  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  هناش  هب  دـندرک  هراشا  سپس 

.« ناگتفای تیاده  تفای  دنهاوخ 
، ُْمْتیَدَتْها ُُمْتیَدَْتقا  ُمِهِّیَِأب  ِموُجُّنلاَک  ِیباَحْصَأ  َثیدح : َّنأ  ُرهظی  رابخألا  هذهب  و  دیامرفیم : دهدیم  لماک  حرـش  ار  تیاور  نیا  هکنآ  زا  سپ  و 

ُلوَقلا یتأیَـس  و  ُّیقارعلا ، نیّدلا  ُنیز  ُظفاحلا  ٍمْزَح و  ُنبا  اذـک  و  هَتاوُر ، فَّعَـض  افّـشلا و  ُحراش  اًعوضوَم  ِهنوَکب  َفرَتعا  امک  مهتایَرَتفُم  نِم 
«2  » ط َیلاعت . ُهللا  ءآش  نإ  کلذ  یف 

، دنتـسب ارتفا  ربمغیپ  هب  هتخاس و  دوخ  هک  تسا  هّماع  تائارتفا  زا  موُجُّنلاَـک  ِیباَحْـصَأ  ثیدـح : هک  ددرگیم  نشور  راـبخأ  نیا  هطـساوب  «و 
، تسا هدرمش  فیعض  ارنآ  نایوار  هدومن و  فارتعا  افش  حراش  نآ  ندوب  یگتخاس  هب  هکنانچمه 

______________________________

وت هفیظو  هانگ ، میخو  بقاوع  رفک و  وكرـش  زا  ار  مدرم   ) یتسه هدـنناسرت  وت  ام ) لوسر  يا  ( « [ ؛ دـعّرلا هروس 13 : زا  هیآ 7 ، لیذ  (- 1)
.«[ دوب دهاوخ  ياهدننک  تیاده  ياهفئاط  موق و  ره  يارب  زا  و  سب ) تسا و  نیمه 

ص 406 و 407 ج 35 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 77 ؛ ج 9 ، یناپمک ، عبط  راونألا » راحب  (- » 2)
105 ص : تدوم ، هلاسر 

.« دناهدومن بلطم  نیا  هب  فارتعا  زین  یقارع  نیّدلا  نیز  ظفاح  مزح و  نبا  نینچمه  و 
هب رـصحنم  ار  تعباتم  زاوج  دـیجم  نآرق  دراد . میرک  نآرق  تایآ  اب  حیرـص  تافانم  نانآ  زا  يوریپ  هباحـص و  هب  يادـتقا  ثیدـح  ًاـیناث : و 
زا يوریپ  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  و  دـنادیم ، دنتـسه  يراع  یلاخ و  سفن  ياوه  هنوگ  ره  زا  هک  نیبّرقم  يایلوا  نیموصعم و  هّمئأ  ءایبنأ و 

هّیعرـش و تیالو  هرابرد  ًاصوصخ  درمـشیمن ، زئاج  تسا  هتـشگن  رّونم  ادخ  رون  هب  ناشلد  دناهدشن و  جراخ  سفن  ياوه  زا  هک  ار  يدارفأ 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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: میروآیم دهاش  دنچ  لاثم  هنومن و  يارب  نآرق  تایآ  زا  ام  کنیا  هللا . لوسر  تفالخ  هّماع و  تسایر  هّینید و  تماعز 
هدومن و هبانإ  ادـخ  يوسب  هک  یناسک  شور  هار و  زا  طقف  هک  دـنکیم  رما  ار  وا  دـنکیم ، ناسنا  هب  راـگدرورپ  هک  یئاهـشرافس  نمـض  لّوا :

«1 . » ََّیلِإ َبانَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتا  َو  نک ؛ يوریپ  دناهدرپس  ادخ  هب  ار  دوخ  ياهلد 
دنادیم و ادخ  رمأ  هب  اوشیپ  ءادتها  اب  مزالم  ار  ماقم  نیا  دروآیم ، نایم  هب  تماعز  یئاوشیپ و  زا  مالک  هک  نآرق  ياج  ره  رد  دنوادخ  مّود :

دنکیم نایب  بوقعی  قحسا و  طول و  میهاربا و  ترـضح  تالاح  زا  هکنآ  زا  سپ  ءایبنأ  هروس  رد  دنادیم . مزال  ادخ  تیاده  هب  ار  وا  تیاده 
: دیامرفیم سپس 

«2 . » َنیِِدباع اَنل  اُوناک  َو  ِةاکَّزلا  َءاتیِإ  َو  ِةالَّصلا  َماقِإ  َو  ِتاْریَْخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 
لذب زامن و  هماقإ  ّتیفیک  هدیدنـسپ و  ياهراک  قیرط  اهنآ  هب  دـندرکیم و  تیادـه  ام  رما  هب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  اهنآ  ام  »

.« دندومنیم ار  ام  شتسرپ  طقف  اهنآ  میدرک و  تیانع  ینطاب  ملع  رظن  هطقن  زا  ار  ةوکز 
. تسا هتسناد  ادخ  رما  هب  اهنآ  دوخ  تیاده  اب  مزالم  ار  تماعز  تماما و  هبنج  هک  دوشیم  هظحالم 

______________________________

نامقل  هروس 31 : زا  هیآ 15 ، زا  یتمسق  (- 1)
ءآیبنألا هروس 21 : زا  هیآ 73 ، (- 2)

106 ص : تدوم ، هلاسر 
رارق اهنآ  تیاده  هار  غارچ  ار  وا  تخیگنارب و  اهنآ  يوسب  ینامسآ  باتک  اب  ار  یسوم  ترضح  هکنآ  زا  سپ  لیئارسا  ینب  هراب  رد  رگید  و 

«1 . » َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناک  َو  اوُرَبَص  اََّمل  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو  دیامرفیم : داد 
ابیکـش ینایاوشیپ  نوچ  دندومنیم ؛ تیاده  ار  مدرم  ام  رما  ام و  تیاده  ّطخ  رد  اهنآ  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  لیئارـسا  ینب  نیب  رد  ام  «و 

.« دندوب هدیسر  نیقی  ماقم  هب  ام  دیحوت  تمظع و  تایآ  هب  تبسن  هدوب و 
هک یسک  ای  ّتیعبت ، يوریپ و  هب  تسا  رتراوازس  دنک  ّقح  يوسب  تیاده  هک  یسک  ایآ  دیامرفیم : يریرقت  ماهفتسا  لیبس  رب  دنوادخ  مّوس :

ْمَُکل امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  دبای ؟ تیاده  شدوخ  ًالّوا  هکنآ  رگم  دـنک  تیادـه  دـناوتیمن 
«2 . » َنوُمُکَْحت َْفیَک 

ریغ زا  تیاده  هکلب  دنرادن  یماهلا  یتاذ و  تیاده  هک  يدارفأ  نیب  قح و  هب  ناگدننک  تیاده  نیب  دنوادخ  هک  دوشیم  هظحالم  اجنیا  رد 
دنتسه يدارفأ  دننک  ّقح  هب  تیاده  ار  مدرم  اهنآ  تسا  راوازس  طقف  هک  لّوا  هتسد  دوشیم  مولعم  نیاربانب  تسا . هداد  رارق  لباقت  دناهدش ،

ار لطاب  ّقح و  نیب  یماهلا ، يورین  شجنـس  هبرقع  اب  یهلا  ناقرف  اب  رّونم و  ادخ  رون  هب  اهنآ  لد  و  دـشاب ، یماهلإ  یتاذ و  اهنآ  تیادـه  هک 
. دنهد زییمت 

. يِدَتْهُْملا َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  « 4 . » ِدَتْهُْملا َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  « 3 . » ِدَتْهُْملا َوُهَف  ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَم  َو  هک : تسا  دراو  نآرق  ياج  هس  رد  هکنآ : مراهچ 
«5»

و تسا ». هتفای  هار  وا  طقف  دنک  تیاده  ار  وا  ادخ  هک  یسک  : » ینعی
______________________________

ةدجّسلا هروس 32 : زا  هیآ 24 ، (- 1)
سنوی  هروس 10 : زا  هیآ 35 ، زا  یتمسق  (- 2)

ءآرسإلا هروس 17 : زا  هیآ 97 ، ردص  (- 3)
فهکلا  هروس 18 : زا  هیآ 17 ، زا  یتمسق  (- 4)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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فارعألا  هروس 7 : زا  هیآ 178 ، ردص  (- 5)
107 ص : تدوم ، هلاسر 

!؟ ددرگ هارمگ  مدرم  ریگتسد  دناوتیم  اجک  تسا  هتفاین  ار  هار  دوخ  هک  یسک  تسا  مولعم 
ینادنز یتسرپدوخ  ماهوأ و  سفق  رد  هدیدن و  ّتینادحو  رظن  هب  تادوجوم  مامت  رد  ار  ادخ  هولجو  هدشن  زاب  وا  لد  مشچ  زونه  هک  یسک 

ار انیبان  مُگ و  قلخ  دوخ  یحور  شـشک  داّقن و  تریـصب و  رظن  اب  دناوتیم  ایآ  ددرگ !؟ ادخ  يوسب  ادـخ  قلخ  ربهار  دـناوتیم  وا  ایآ  تسا ،
!؟ دنک يربهر  دیحوت  تداعس و  هارهاش  رد  هدومن ، انیب 

«1 . » َنوُرَّکَفَتَت الَف  َأ  ُریِصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق 
»؟ دینکیمن رکف  ارچ  دنتسه ؟ يواسم  انیب  انیبان و  صخش  ود  ایآ  وگب  ربمغیپ ! يا  »

يا « » 2 . » ًاطُُرف ُهُْرمَأ  َناـک  َو  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  اـنِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اـْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  ـال  َو  دـیوگیم : هدومرف  باـطخ  شربمغیپ  هب  دـنوادخ  هکنآ : مجنپ 
زا وا  تسد  هدوب و  تکرح  رد  دوخ  سفن  ياوه  لاـبند  هب  وا  میاهتـشادزاب و  دوخ  رکذ  زا  ار  وا  بلق  اـم  هک  یـسک  زا  نکم  يوریپ  ربمغیپ !

.« تسا یلاخ  تاّیونعم  قئاقح و 
ندرک يوریپ  زا  هک  تسا  مزـال  یناملـسم  ره  رب  و  تسا ، ّماـع  باـطخ ، ِكـالم  نکیلو  تسا  ربـمغیپ  هب  باـطخ  هچرگ  هک  تسا  مولعم  و 

ریغ زا  ای  دنـشاب  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  هاوخ  دزرو ، بانتجا  دـننکیم  يوریپ  سفن  ياوه  زا  لفاغ و  ادـخ  رکذ  زا  اـهنآ  بلق  هک  یناـسک 
. هباحص

!؟ درک يوریپ  اهنآ  زا  ناوتیم  مه  زاب  دننک  يوریپ  سفن  ياوه  زا  ادخ  لوسر  هباحص  زا  یضعب  رگا 
َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  دیامرفیم : ادخ 

______________________________

ماعنألا  هروس 6 : زا  هیآ 50 ، لیذ  (- 1)
فهکلا  هروس 18 : زا  هیآ 28 ، لیذ  (- 2)

108 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 . » َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ال 

ار نارگمتـس  هورگ  ادـخ  دـنیامنیمن !؟ يوریپ  ادـخ  تیادـه  زا  دـننکیم و  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هک  یناسک  زا  دـنرتهارمگ  يدارفأ  هچ  »
.« دومن دهاوخن  تیاده 

هباحـص زا  دارفأ  نیا  هک  تسین  یقرف  اـجنیا  رد  دـنادیم ؛ رـشب  دارفأ  نیرتهارمگ  دـننک  ّتیعبت  دوخ  سفن  ياوه  زا  هک  ار  يدارفأ  دـنوادخ 
. دنک يریگتسد  دناوتیمن  هارمگ  هتبلا  و  دنهارمگ ؛ نآرق  حیرص  ّصن  بجوم  هب  لاح  ره  رد  اهنآ . ریغ  زا  ای  دنشاب 

نم باحـصا  زا  کی  ره  هب  تسا : هدومرف  مرکأ  ربمغیپ  مینک  رواب  هک  تسا  حیحـص  هنوگچ  دـش  رکذ  هک  یتاـیآ  نیا  بجوم  هب  نیارباـنب ،
لدنـشور نمؤم و  هتـسیاش و  دارفأ  باحـصا ، نایم  رد  دـننکیم ؟ تیادـه  ار  امـش  اـهنآ  دـیهد ، رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  اـهنآ  دـینک و  ادـتقا 

زین دوب  هدومنن  خوسر  اهنآ  بلق  رد  نامیا  یلو  دـندوب  هدروآ  ناـمیا  هک  يداـع  دارفأ  و  دـناهدوب ، زین  قفاـنم  هارمگ و  ناـمدرم  و  دـناهدوب ،
باحصا زا  کی  ره  هب  دیامرفب : مدرم  هب  هللا  لوسر  ترضح  هک  تسا  حیحـص  ایآ  دنامسقنم ، ماسقأ  نیا  هب  اهنآ  هک  نیا  دوجو  اب  دناهدوب .

؟ دیسر دیهاوخ  تداعس  حالص و  هب  هتفایرد و  ار  لامک  هار  دینک  ادتقا  نم 
ثیداحأ و نینچمه  و  اهنآ ، زا  یـضعب  تلزنم  ردق و  ّولع  حور و  تمظع  رب  تلالد  هک  یعیاقو  ثیداحأ و  زا  یـضعب  میراچان  اجنیا  رد  ام 
بوخ و دارفأ  زا  مسق  همه  اهنآ  نایم  رد  هک  دوش  مولعم  ات  مینک ، نایب  ار  دراد  اهنآ  زا  یـضعب  قافن  ای  نامیا  فعـض  رب  تلالد  هک  یعیاقو 

. دناهدوبن رَّهطم  رهاط و  هچراپ  کی  یگمه  هتشاد و  دوجو  تشز 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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یثیداحأ زا  هنومن  دـنچ  اهنت  کنیا  یلو  تسا ، هدومن  رفاو  نیـسحت  دـیجمت و  اهنآ  زا  یـضعب  زا  هفلتخم  دراوم  رد  زین  نآرق  تایآ  رد  هتبلا 
تفارش  لضف و  رد  هک 

______________________________

صصقلا  هروس 28 : زا  هیآ 50 ، زا  یتمسق  (- 1)
109 ص : تدوم ، هلاسر 

: میروآیم ار  تسا  هدش  نایب  اهنآ 
: هک تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دوخ  لصّتم  دانسإ  اب  یسوط  خیش  یلامأ »  » زا لّوا :

ِهَللا ِفْوَخ  ْنِم  ْمُهاَْکبَأ  َو  یَکَبَف  ْمُهَظَعَو  َفَرَْـصنا  اَّمَلَف  ِقاَرِْعلاـِب ، َحـْبُّصلا  ِساَّنلاـِب  ُماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  ٍِبلاَـطِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  یَّلَـص  َلاَـق :
اًصْمُخ اًْربُغ  اًثْعُش  َنوُسُْمی  َو  َنوُِحبُْصَیل  ْمُهَّنإ  َو  ِِهلاَء  َو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یّلَص  ِهَللا  ِلوُسَر  ِیلِیلَخ  ِدْهَع  یَلَع  اًماَْوقَأ  ُتْدِهَع  ْدََقل  ِهَللاَو  ْمأ  َلاَق : َُّمث  َیلاَعَت .

َكاَکَف ُهَنُول  َأْسَی  َو  ْمُهَّبَر  َنوُجاَُـنی  ْمِهِهاَـبِج ، َو  ْمِهِماَدـْقَأ  َْنَیب  « 2  » َنوُحِواَُری اًـماَِیق ، َو  اًدَّجُـس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  «، 1  » يَْزعِْملا ِبَکُرَک  ْمِِهُنیْعَأ  َنـَْیب 
«4 . » َنوُِفئآَخ ُْهنِم  َنوُقِفْشُم  « 3  » ٌعیِمَج ْمُه  َو  ْمُُهْتیَأَر  ْدََقل  ِهَللاَو  ِراَّنلا . َنِم  ْمِِهباَقِر 

نانآ زامن  همتاخ  زا  سپ  تشاذگ . ار  حبص  زامن  مدرم  اب  قارع  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ترضح  دندومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  »
مدوخ لـیلخ  ناـمز  رد  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : سپـس  ادـخ . فوخ  زا  دروآرد  هیرگ  هب  ار  مدرم  تسیرگ و  دوخ  دوـمرف ، هظعوـم  ار 

هناش نانآ  ياهوم  دولآ و  درگ  ناشیاههرهچ  هتـسویپ  داهج  تدابع و  تّدـش  زا  نانآ  مدوب و  دـهع  مه  هباحـص  زا  یتعامج  اب  ادـخ  لوسر 
رثا ُزب  ياهوناز  دـننام  دوجـس  ترثک  تّدـش و  زا  یناشیپ  هحفـص  رد  اهنآ  نامـشچ  ود  نیبام  دوب ، ماعط  زا  یلاـخ  ناـنآ  ياهمکـش  هدزن و 

زامن دنتساخیمرب و  مایق  هب  یهاگ  ًامئاد  دنتساخیم ، رب  مایق  هب  رایسب  دندرکیم و  هدجـس  رایـسب  ناهاگنابـش  دوب ، دوهـشم  كاخ  اب  سامت 
دنتفریم و ینالوط  هدجس  هب  یهاگ  دندناوخیم و 

______________________________

. تسا ُزب  نآ  ْزعَم و  ینعم  هب  يْزعِم  و  وناز ، ینعم  هب  ۀبکُر  عمج  بَکُر  (- 1)
. يرْخا اذهب  ًةّرم و  اذهب  َلَغَتشا  نیَلَمَعلا : نیب  ََحوار  (- 2)

. ّقحلا یلع  ٌعمتجم  ٌعیمج  (- 3)
ص 306 ج 22 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 745 ؛ ج 6 ، یناپمک ، عبط  راونألا » راحب  (- » 4)

110 ص : تدوم ، هلاسر 
. دشخب یئاهر  مّنهج  شتآ  زا  ار  نانآ  هک  دنتـساوخیم  دوخ  يادخ  زا  دندومنیم و  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  دوب ، ود  نیا  زا  یکی  ناشراک 

.« دندوب فئاخ  قفشم و  دنوادخ  زا  همه  مدیدیم و  لدکی  بلقلا و  دّحتم  ار  اهنآ  ادخ  هب  دنگوس 
اُوناَک ْدََـقل  ْمُهُِهبُْـشی ؛ ْمُْکنِم  اًدَـحَأ  َيرَأ  اَمَف  َمَّلَـسَو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َباَحْـصَأ  ُْتیَأَر  ْدََـقل  تسا : دراو  ۀـغالبلا » جـهن   » رد مّود :

ْمِِهُنیْعَأ َْنَیب  َّنَأَک  ْمِهِداَعَم ، ِرْکِذ  ْنِم  ِرْمَْجلا  ِْلثِم  یَلَع  َنوُفِقَی  َو  ْمِهِدوُدُخ  ْمِهِهاَبِج و  َْنَیب  َنوُحِواَُری  اًماَِیق  َو  اًدَّجُس  اُوتَاب  ْدَق  اًْربُغ  اًثْعُش  َنوُِحبُْصی 
ِفِـصاَْعلا ِحیِّرلا  َمْوَی  ُرَجَّشلا  ُدـیِمَی  اَمَک  اوُداَم  َو  ْمَُهبُویُج  َُّلبَت  یّتَح  ْمُُهُنیْعأ  ْتَلَمَه  ُهَناَْحبُـس  ُهَللا  َرِکُذ  اَذإ  ْمِهِدوُجُـس ، ِلوُط  ْنِم  يَْزعِْملا  َبَکُر 

«1 . » ِباَوَّثِلل ًءآَجَر  َو  ِباَقِْعلا  َنِم  اًفْوَخ 
نوچ دشاب ؛ هتـشاد  تهباشم  اهنآ  اب  امـش  زا  رفن  کی  منیبیمن  ار و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحم  باحـصا  مدـید  ًاّقح  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  »

، دندوب هدنارذگ  تدابع  هب  مایق  هدجـس و  لوط  هب  ار  بش  يازارد  دوب و  دولآرابغ  هدیلوژ و  نانآ  ياهوم  تدابع  تّدش  زا  دـشیم  حـبص 
بارحم رد  قوش  هبذج  قشع و  روش  زا  شتآ  هعطق  کی  دـننام  دـنداهنیم و  نیمز  رب  هرهچ  هاگ  یناشیپ و  هاگ  تبون  هب  تبون  هکیلاح  رد 

اهنآ ناگدید  ود  نیب  رد  ایوگ  هک  دندومنیم  هدجـس  نانچ  دـندوب ، ترارح  اب  هدـنز و  ادـخ  ياقل  داعم و  دـیما  هب  دنداتـسیایم و  تدابع 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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تخرد دننام  و  دشیم ، َرت  نانآ  ياهنابیرگ  هک  دشیم  ریزارس  نانچ  نانآ  کشا  دشیم  هدرب  ادخ  مان  نوچ  دوب . هتسب  هنیپ  ُزب  يوناز  دننام 
.« دمآیم رد  شبنج  هب  باوث  دیما  باقع و  فوخ  زا  نانآ  ياهندب  ینافوط  زور  رد  داب  دنت  ماگنه 

َنوُعَنْصَی اَم  َرُْظنَِیل  ِِهباَحْـصَأ  ِتُوُیِبب  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َفاَط  ِْلیَللا  ِماَِیق  ُضْرَف  َخُِسن  اََّمل  ُهَّنَأ  َِيُور  هک : تسا  هدش  لقن  يربط  زا  مّوس :
اًصْرِح
______________________________

ص 179 هللا ، حتف  اّلم  ۀغالبلا » جهن  حرش  (- » 1)
111 ص : تدوم ، هلاسر 

«2 . » ِةَواَلِّتلا َو  ِهَللا  ِرْکِِذب  « 1  » ْمِِهتَنَْدنَد ْنِم  َعِمَس  اَِمل  ِرِیباَنَّزلا  ِتُوُیبَک  اَهَدَجَوَف  ْمِِهتاَعاَط  ِةَْرثَک  یَلَع 
هک یتّبحم  هقالع و  تّدش  زا  ترضح  دش ، هتشادرب  ربمغیپ  باحصا  زا  لیل  مایق  بش و  زامن  بوجو  فیلکت  نوچ  هک : تسا  هدش  تیاور  »

نانآ ياههناخ  رد  رادیب و  اهنآ  همه  دندید  دننکیم ، هچ  اهنآ  دننیبب  هک  دندومن  شدرگ  دوخ  باحـصا  رب  هنابـش  دنتـشاد ، اهنآ  تدابع  هب 
.« دوب زادنا  نینط  روبنز  ياههناخ  يادص  دننام  ادخ  رکذ  نآرق و  توالت  تاجانم و  يادص 

؟! ِّقَْحلا یَلَع  اْوَضَم  َو  َقیِرَّطلا  اُوبِکَر  َنیِذَّلا  َِیناَوْخإ  َْنیَأ  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ياهبطخ  نمـض  رد  ۀغالبلا » جـهن   » رد مراهچ 
َیلإ ْمِهِـسوُءُِرب  َدِْربُأ  َو  ِۀَِّینَْملا  یَلَع  اوُدَـقاَعَت  َنیِذَّلا  ُمِِهناَوْـخإ  ْنِم  ْمُهُؤآَرَُظن  َْنیَأ  َو  ِْنیَتَداَـهَّشلاوُذ ؟! َْنیَأ  َو  ِناَـهِّیَّتلا ؟! ُْنبا  َنـْیأ  َو  ٌراَّمَع ؟! َنـْیَأ 

«3 « ؟! ِةَرَجَْفلا
و رـسای ؟! نب  راّمع  تساجک  دـندومن ؟! روبع  ّقح  هار  رب  دنتـسشن و  رب  ّقح  بکارم  رب  نید  هارهاش  رد  هکناـنآ  نم ! ناردارب  دنتـسه  اـجک  »

رگیدکی اب  گرم  تبرش  ندیشون  رد  هکنانآ  ناشناردارب ، زا  اهنآ  لاثما  دنتـسه  اجک  و  نیتداهّـشلاوذ ؟! تساجک  و  ناهّیتلا ؟! نبا  تساجک 
»؟! دش هداتسرف  ماِئل  هرجف  يوسب  دیَرب  اب  ناشیا  ياهرس  دندش و  نامیپ  مه 

يراصنا تباث  نب  ۀـمیَزُخ  ةرامعوبا  زا  و  دوب ) مثیهلا  وبا  وا  هینک  هک  ناهّیّتلا  نب  کلام  ، ) ناهِّیَت نبا  زا  رـسای و  راّـمع  زا  اـجنیا  رد  ترـضح 
دای دـندوب ، هباحـص  هّلجأ  رابک و  باحـصا  زا  اـهنیا  و  دندرمـش ، درم  ود  تداهـش  ياـج  هب  ار  وا  تداهـش  هللا  لوسر  ترـضح  هک  یـسوأ 

گنج  رد  اهنآ  تداهش  نادقف و  رب  دیامرفیم و 
______________________________

. َّنَط تَّوص و  ًۀنَْدنَد : بابُذلا  َنَْدنَد  (- 1)
بحص  هّدام  ص 9 ، ج 2 ، راحبلا » ۀنیفس  (- » 2)

ص 344 رصم ، عبط  هدبع ، دّمحم  ۀغالبلا » جهن  (- » 3)
112 ص : تدوم ، هلاسر 

. دروخیم سوسفا  نیّفص 
اوُرَّبَدـَت و  ُهوُمَکْحَأَف ، َناَءْرُْقلا  اُوََلت  َنیِذَّلا  َِیناَوْخإ  یَلَع  ِْهوأ ! دومرف : سپـس  دومن ، ینالوط  هیرگ  هدیـشک و  فیرـش  نساحم  هب  تسد  سپس 

. ُهوُعَبَّتاَف ِِدئآَْقلاب  اوُِقثَو  َو  اُوباَجَأَف ، ِداَهِْجِلل  اوُعُد  َۀَعِْدْبلا ، اُوتاَمَأ  َو  َۀَّنُّسلا  اُوَیْحَأ  ُهُوماَقَأَف ، َضْرَفلا 
تریـصب ّربدـت و  اـب  ضئارف  رد  و  دـندرک ، راوتـسا  ار  نآ  ساـسا  دـندومن و  توـالت  ّربدـت  اـب  ار  نآرق  هکناـنآ  نم ! ناردارب  رب  غیرد  هآ و  »

تباجا دندش و  توعد  داهج  هب  دندناریم ، ار  تعدب  دندرک و  هدنز  ار  ءاّرغ  تعیرش  ادخ و  لوسر  ّتنس  دندومن ، هماقا  ار  اهنآ  هتسیرگن و 
.« دندرک يوریپ  وا  زا  دنتشاد و  قوثو  دوخ  ياوشیپ  سیئر و  رب  و  دندومن ،

هدز و ریـشمش  یلاوملا  یلوم  باکر  رد  هلهو  نیرخآ  ات  خسار  نامیا  اب  هک  دندوب  ادـخ  لوسر  شزرا  رپ  هباحـص  هلمج  زا  دارفأ  نیا  يراب 
. دندومن میلست  ار  دوخ  ناج 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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نآرق و فلتخم و  اهنآ  تالاح  دوب ، مأوت  قافن  اب  زین  ًانایحأ  يرهاظ و  اهنآ  نامیا  هدیسرن و  نیقی  هلحرم  هب  هک  هباحص  زا  رگید  هتسد  اّما  و 
: مینکیم رکذ  اهنآ  زا  ناتساد  دنچ  هنومن  دهاش و  يارب  ام  و  درادیم . رب  هدرپ  يردق  اهنآ  تالاح  زا  تایاور 

ثیدح يراصنا  هللادـبع  نبرباج  هک  تسا  دراو  « 1 ، » ًاِمئاق َكوُکََرت  َو  اْهَیلِإ  اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  َْوأ  ًةَراـِجت  اَْوأَر  اذِإ  َو  هکراـبم : هیآ  ریـسفت  رد  لّوا 
: هک دنکیم 

هلفاق يادص  مدرم  هک  نیمه  میدناوخیم ، هعمج  زامن  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  اب  ام  دش و  دراو  هنیدم  هب  ياهلفاق 
نم  هک  رفن  هدزاود  رگم  دنامن  یسک  دجسم  رد  دنتفر و  هلفاق  يوسب  هدیشک و  زامن  زا  تسد  یگمه  دندینش  ار 

______________________________

ۀعمُجلا هروس 62 : زا  هیآ 11 ، ردص  (- 1)
113 ص : تدوم ، هلاسر 

. دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  و  مدوب ، اهنآ  زا  رفن  کی 
مدـنگ و زا  همعطأ  عاونا  دوخ  اب  تفریم و  طاقن  رئاس  ای  ماش  هب  تراجت  يارب  هک  ياهلفاق  هک  دوب  نینچ  مسر  ناـمز  نآ  رد  هکنآ : حیـضوت 

ندیرخ زا  دننک و  ادیپ  عالّطا  هلفاق  ندمآ  زا  مدرم  هکنآ  ات  دندزیم  لبط  دندیسریم  هنیدم  هب  نوچ  دروآیم ، کلذ  ریغ  هسبلأ و  عاونا  وج و 
. دندرگن مورحم  اهنآ  ندش  مامت  زا  لبق  موزل  دروم  ءایشا 

دش دراو  هلفاق  دندوب  ربنم  زارف  رب  « 2  » هعمج زامن  هبطخ  لوغشم  ای  « 1  » هعمج زامن  لوغشم  هللا  لوسر  ترـضح  هک  ياهعمج  زور  رد  ًاقاّفتا 
دجـسم زا  یگمه  هبطخ  لاح  رد  ترـضح  هبطخ  نیعمتـسم  ای  زامن و  لاح  رد  نارازگزامن  دمآ . دجـسم  نورد  هب  رادربخ  لبط  يادـص  و 

هدـیناسر و اجنآ  هب  ار  دوخ  رتدوز  يدارفأ  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دـندیناسر ، دوب  هلفاق  دورو  هطقن  نیلّوا  هک  عیقب  هب  ار  دوخ  هدـیود و  نوریب 
«3 . » دنامن یسک  رفن  تشه  ای  رفن و  هدزای  ای  رفن و  هدزاود  زج  دجسم  رد  دننک . يرادیرخ  ار  هلفاق  عاتم 

راپـسهر نآ  يوسب  یگمه  هبترم  کی  دـننک ، هنیاعم  ار  تراجت  لبط  يادـص  ای  تراجت  هک  یناـمز  : » هک دـش  لزاـن  هیآ  نیا  لاـح  نیا  رد 
! ربمغیپ يا  دـنیامنیم . اهر  ياهداتـسیا  هکیلاح  رد  ار  وت  دـندرگیم و  وهل  ای  تراجت و  نآ  هّجوتم  یلاخ و  ار  دجـسم  باتـش  اب  دـندرگیم و 

تسا  رتهب  وهل  تراجت و  نیا  زا  تسادخ  دزن  رد  هچنآ  وگب 
______________________________

«. نایبلا عمجم   » رد هللادبع  نبرباج  تیاور  هب  انب  ( 1)
«. نایبلا عمجم   » رد نالتاقُم  نسح و  تیاور  هب  انب  (- 2)

رد ساّبع  نبا  زا  یبلک  تیاور  هب  انب  رفن  تشه  و  ناسیک ، نبا  تیاور  هب  اـنب  رفن  هدزاـی  و  هللادـبع ، نبرباـج  تیاور  هب  اـنب  رفن  هدزاود  (- 3)
«. نایبلا عمجم  »

114 ص : تدوم ، هلاسر 
.« تسا یقیقح  هدنهد  يزور  ادخ  و 

رگا « » 1 . » اًراَن يِداَْولا  ُمُِکب  َلاََسل  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  یَْقبَیَال  یَّتَح  ُْمتَْعباَتَتَْول  دـندومرف : دـندومن و  هدـنام  یقاب  لیلق  دارفا  نآ  هب  ور  ترـضح  سپس 
ماک رد  ار  همه  دمآیم و  امـش  يوسب  ارحـص  زا  هدنزوس  شتآ  دنامیمن ، دجـسم  رد  رفن  کی  هک  يروطب  دیتفریم  اهنآ  لابند  هب  زین  امش 

.« دومنیم كاله  دوخ 
وهل تراـجت و  هب  هجرد  هچ  اـت  و  اـنتعایب ، زاـمن  هب  ادـخ و  لوسر  هب  هجرد  هچ  اـت  باحـصا  زا  یـضعب  هک  دوشیم  هدـیمهف  هیـضق  نیا  زا 

. دندوب دنمقالع 
رکشل لباقم  رد  ار  دوخ  هزین  دیناهج و  قدنخ  زا  ار  دوخ  بسا  دودبع  نب  ورمع  بازحأ ، هوزغ  رد  هکیتقو  رد  هک  دناهتـشاگن  ریـسافت  مّود 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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هیاـمورف و ار  دوخ  یگمه  دـشن و  عاـفد  هداـمآ  سک  چـیه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  زج  تساوـخ ، زراـبم  دـیبوک و  نیمز  هب  هللا  لوـسر 
. دندید کچوک 

نانآ هرـصاحم  رد  هنیدم  فارطا  دندوب و  هدرک  مایق  ادـخ  لوسر  هیلع  نامیپ  مه  ِبازحأ  لیابق و  مامت  دوب ، از  تشهد  رایـسب  گنج  هرظنم 
اجنیا رد  دـیبلط . زرابم  دومن و  روبع  قدـنخ  زا  درکیم  يربارب  هلباقم و  راوس  رازه  اب  هنت  کی  هک  اهنآ  راوس  نیرتعاجـش  نیرتهب و  و  دوب ،

ادخ هب  دسرب و  ولگ  هب  اهناج  دوب  کیدزن  فوخ  تّدش  زا  دیپط و  اهلد  دش ، نوگوگد  اههرهچ  دـیرپ ، باحـصا  تروص  زا  گنر  هک  دوب 
. دندرک یّقلت  رابتعایب  چوپ و  دندوب  هدینش  ترضح  زا  هک  ار  ترصن  هدعو  دندرب و  دب  نامگ 

«2 . » ًادیِدَش ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلانُه  اَنُونُّظلا * ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َو  َرِجانَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  ُراْصبَْألا  ِتَغاز  ْذِإ  َو 
______________________________

نایبلا ج 5 ص 287 عمجم  (- 1)
بازحألا  هروس 33 : زا  هیآ 11 ، هیآ 10 و  زا  یتمسق  (- 2)

115 ص : تدوم ، هلاسر 
هاـگولگ و هب  دـیپط و  اـهلد  دـمآ و  رد  شدرگ  تکرح و  هب  فوـخ  تّدـش  زا  برطـضم و  هریخ و  اهمـشچ  هـکرعم  نآ  رد  هکیماـگنه  «و 

ینامیا دوجو  دنتفرگ و  رارق  یئادخ  ناحتما  دروم  نینمؤم  هنحص  نآ  رد  دیدرب ، ّنظ  ءوس  دوخ  يادخ  هب  باحصا  امش  دیـسر و  اههرجنح 
.« دش لزلزتم  تّدش  هب  نانآ 

ادخ و ياههدعو  مامت  دنتفگ : دوبن  یلاخ  كرـش  ضارمأ  زا  نانآ  ياهلد  هک  يدارفأ  دنتـشاد و  قافن  نطاب  رد  هک  باحـصا  زا  یتعامج  و 
«1 . » ًاروُرُغ اَّلِإ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَعَو  ام  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ  َو  دش ؛ رابتعایب  غورد و  ادخ  لوسر 

هب ًاروف  تسین ، گنرد  عضوم  امـش  يارب  اجنیا  هنیدم ) لها   ) بْرثَی لها  يا  دنتفگ : دـندومن و  ّتیعمج  هب  ور  هنیدـم  لها  زا  یتعامج  زین  و 
یئوج هناهب  هدـمآ  هللا  لوسر  تمدـخ  دـندرگرب ، رذـع  نودـب  دندیـشکیم  تلاـجخ  هک  ناـنآ  زا  یتعاـمج  و  دـیدرگرب . دوخ  ياـههناخ 
دوجو ریطخ  عقوم  نیا  رد  و  دـنتفرگیم ، تشگرب  هزاجا  دنتـسه  اهنت  ام  تالایع  درادـن و  تسرپرـس  ام  ياههناخ  هکنآ  هناـهب  هب  دـندومن ؛
ٌۀَِفئاط َْتلاق  ْذِإ  َو  دنتـشاد ؛ گنج  زا  رارف  دصق  نانآ  دوبن ، تسرپرـسیب  اهنآ  ياههناخ  هک  دیامرفیم  دـنوادخ  دـندرکیم . اهر  ار  شـسّدقم 

«2 . » ًاراِرف اَّلِإ  َنوُدیُِری  ْنِإ  ٍةَرْوَِعب  َیِه  ام  َو  ٌةَرْوَع  انَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ُمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْسَی  َو  اوُعِجْراَف  ْمَُکل  َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَأ  ای  ْمُْهنِم 
ار دّمحم  دیئایب  دنراد ، راک  دّـمحم  اب  طقف  نانمـشد  نیا  هک : دـنتفگ  هباحـص  زا  یـضعب  یتّیعقوم  نینچ  رد  دوب . بازحأ  هّیـضق  لامجإ  نیا 
اب هزرابم  عافد و  داهج و  هب  ار  مدرم  دـناوخ و  هبطخ  هبترم  هس  ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد  میرب . تمالـس  هب  ناـج  دوخ  میهدـب و  ناـنآ  لـیوحت 

هیلع نینمؤملاریمأ  یلاوملا  یلوم  سّدـقم  دوجو  زج  دـشن  هلباقم  يارب  رـضاح  راـب  هس  نیا  رد  سکچیه  و  دومن ، توعد  دودـبع  نب  ورمع 
ترضح  زا  هرخألاب  ات  درک ، نایب  ار  دوخ  یگدامآ  تساخرب و  راب  هس  ره  رد  هک  مالّسلا 

______________________________

بازحألا  هروس 33 : زا  هیآ 12 ، (- 1)
بازحألا  هروس 33 : زا  هیآ 13 ، (- 2)

116 ص : تدوم ، هلاسر 
تسا و قفّتم  یّنس  هعیش و  تایاور  ریسافت و  هّیـضق  نیا  رد  دش . ترـضح  نآ  تسدب  حتف  تشک و  ار  نمـشد  دیبلط و  تصخر  هللا  لوسر 

. دناهدومن فارتعا  یگمه 
يذ هام  رد  ترجه  زا  مشش  هنس  رد  دندوب . هداد  ار  هّکم  حتف  هدعو  دوخ  باحـصا  هب  هللا  لوسر  ترـضح  هک  دناهتـشاگن  « 1  » ریسافت مّوس 

هارمه ینابرق  يارب  ینارتُش  دوخ  اب  دـندش و  راپـسهر  هّکم  تمـس  هب  هنیدـم  زا  ادـخ  هناخ  فاوط  دـصق  هب  باحـصا  زا  یتعامج  اب  هدـعقلا 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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هّکم کـیدزن  هّیبیدـح  نیمز  هب  اـت  دـندرک  قیرط  ّیط  هدـمآ  رد  مارحإ  تلاـح  هب  دوخ  باحـصا  دوخ و  هدومن و  راعـشإ  ار  اـهنآ  هتـشاد و 
. دندیسر

دوب کیدزن  هکنآ  ات  دندومن  تعنامم  ًاّدـج  ناناملـسم  ترـضح و  نآ  دورو  زا  دـندرک ، ادـیپ  عالّطا  ترـضح  دـصق  زا  نوچ  شیرق  راّفک 
گنج دـصق  ترـضح  هک  دـندیمهف  دـندومن و  ربمغیپ  اب  نانآ  ياسؤر  هک  یئاهتاقالم  رایـسب و  تادوارم  زا  دـعب  هرخألاب  دریگ . رد  گنج 

، دـنراد ار  ادـخ  هناـخ  فاوـط  تراـیز و  دـصق  هتـشاد و  هارمه  یناـبرق  يارب  ینارتـش  مارحإ  تلاـح  اـب  نیملـسم  ترـضح و  نآ  درادـن و 
«2 . » دش هتشون  ادخ  لوسر  نیب  اهنآ و  نیب  تسا  هّکم  یکیدزن  رد  هک  هّیبیدح  نیمز  رد  ياهمانحلص 

يارب هّکم  رد  دنتـساوخ  باحـصا  زا  سک  ره  هکنآ  رگید  و  دوشن ، عقاو  گنج  نیفرط  نیب  لاس  هد  ات  هک  دوب  نیا  نآ ، ياهدنب  هلمج  زا  و 
رد ربمغیپ  هک  دوب  نیا  نآ  طئارـش  زا  یکی  و  دشاب ، نامأ  رد  دیآ  هنیدم  رد  شیرق  راّفک  زا  سک  ره  دنـشاب و  نامأ  رد  دنورب  هرمع  ّجـح و 

. دنورب ّجح  يارب  هدنیآ  لاس  رد  هکلب  دندرگن  هّکم  دراو  لاس  نآ 
ناناملـسم هک  دندومرف  رما  ترـضح  دـننک . تعجارم  هنیدـم  هب  اجنآ  زا  نیملـسم  ّتیعم  رد  ترـضح  دـش  انب  دیـسر و  ءاضما  هب  همانحلص 

ار دوخ  ياهرس  اجنامه 
______________________________

. تسا هدش  تیاورساّبع  نبا  زا  اًلّصفم  هّیبیَدُح  حلص  هّیضق  ات ص 119 ، ص 116  ج 5 ، نایبلا » عمجم   » رد (- 1)
ص 782 ج 3 ، هدالوا ، حیبص و  یلع  دمحم  هبتکم  عبط  ماشه » نبا  هریس  (- » 2)

117 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 . » دنیآ نوریب  مارحإ  زا  هلیسو  نیدب  دننک و  ینابرق  ار  دوخ  ياهرتش  دنشارتب و 

. دندوبن نابایب  نایم  رد  اهرس  ندیشارت  اهرتش و  ینابرق  يارب  رضاح  دمآ و  نارگ  باحصا  زا  يرایسب  يارب  ینعم  نیا 
ْفُطَن َْمل  َو  ُِقلَْحن  َو  ُرَْحنَن  َْفیَک  اُولاَق : َو  اوُعَنَْتماَف  ْمُکَـسوُءُر . اوُِقلْحا  َو  ْمُکَنُْدب  اوُرَْحنا  ِِهباَحْـصَِأل : َمَّلَـسَو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوُسَر  َلاَق 
َلوُسَر اَی  َْتلاَقَف : َۀَمَلَـس . ِّمُأ  َیلإ  َِکلَذ  یَکَـش  َو  َِکلَذ  ْنِم  ِِهلاَء  ِْهیَلَع و  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوُسَر  َّمَتْغاَف  ِةَوْرَْملا !؟ َو  اَفَّصلا  َْنَیب  َعْسَن  َْمل  َو  ِْتیَْبلاـِب 

. ِْقلْحا َو  َْتنَأ  ْرَْحنا  ِهَللا !
«3  » ٍباَِیتْرا َو  ّکَش  َو  ٍنیِقَی  « 2  » ُْثیَح یَلَع  ُمْوَْقلا  َرَحَنَف  َقَلَح ، َو  ِهَللا  ُلوُسَر  َرَحَنَف 

يا دنتفگ : دندیزرو و  فّلخت  دندرک و  عانتما  باحصا  دنشارتب . ار  اهرس  دننک و  ینابرق  ار  نارتش  دندرک  رما  دوخ  باحـصا  هب  ترـضح  »
یعس هورم  افص و  هوک  ود  نیب  میاهدومنن و  فاوط  ادخ  هناخ  درگ  زونه  هک  یلاح  رد  میـشارتب  رـس  مینک و  ینابرق  ام  هنوگچ  ادخ ! ربمغیپ 

لباق  ریغ  ندمآ  نوریب  مارحإ  زا  ندرک و  ینابرق  ندیشارت و  رس  تادابع ، نیا  ماجنا  نودب  نابایب  نیا  نایم  رد  و  میاهدرکن !؟
______________________________

ص 353 ج 20 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 562 ؛ ج 6 ، یناپمک ، عبط  زا  راونألا » راحب   » و ص 784 ؛ ردصم ، نامه  (- 1)
یفورح عبط  راونـألا » راـحب   » رد یلو  تسا ، هدـمآ  ُْثیَح » یَلَع  « » میهاربا نب  ّیلع  ریـسفت   » رد زین  یناـپمک و  عبط  راونـألا » راـحب   » رد (- ] 2)

یَلَع  » باتکلا نم  نیتعوبطملا  نیتخـسّنلا  هنم و  ٍۀـطوطخم  ٍۀخـسن  عوبطملا و  ردـصملا  یف  ع  دـیوگ : هقیلعت  رد  هدومن و  طبـض  ِثبُخ  یَلَع  »
ط] ریغ » یلع   » فّحصم ّهنأ  هشماه  یف  رهظتسا  نیح و  یلع  : » ۀطوطخملا يرخالا  یتخسن  یف  و  ُْثیَح ، 

« میهاربا نب  ّیلع  ریسفت   » زا لقن  هب  ص 353 ، ج 20 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 562 ؛ یناپمک ج 6 ، عبط  زا  راونألا » راحب  (- » 3)
118 ص : تدوم ، هلاسر 

. تسا لوبق 
ضرع هملس  ّما  دندرک . نایب  هملس  ّما  هب  ار  تیاکش  هیالگ و  دندش و  نیگمغ  رایـسب  باحـصا  عانتما  فّلخت و  نیا  زا  هللا  لوسر  ترـضح 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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دندیشارتن رس  باحصا  زا  يرایسب  یلو  دندیشارت ، رس  دندرک و  ینابرق  ترضح  دیشارتب . رس  دینک و  ینابرق  امـش  دوخ  هللا ! لوسر  ای  درک :
.« دش لصاح  هلحرم  نآ  رد  اهنآ  يارب  ترضح  نآ  تّوبن  هرابرد  هک  يدیدرت  ّکش و  يور  زا  دندرک ، ریصقت  طقف  و 

دندومنیم اضاقت  ترـضح  نآ  زا  هک  راب  ره  رد  و  دندومنن ، اعد  ناگدننک  ریـصقت  رب  دندرک و  اعد  ار  ناگدیـشارت  رـس  راب  هس  ربمغیپ  اذل 
لاؤس ترضح  زا  نوچ  دندرک . اعد  زین  اهنآ  رب  اهنآ  ياضاقت  هب  انب  هلهو  رخآ  رد  ات  دندومنیمن ، اعد  دننک  اعد  زین  ناگدننکریصقت  رب  هک 

«1 . » دندرواین ّکش  اهنآ  نوچ  دنتفگ : ترضح  دیدومرف ؟ اعد  ناگدیشارت  رس  رب  طقف  ارچ  هک  دندرک 
رد دورو  مدـع  هعقاو و  هّیـضق  نیا  هب  عجار  تفر و  رکبوبأ  دزن  تسجرب و  ناهگان  باّطخلا  نب  رمع  هک  دوب  هدـشن  هتـشون  همانحلـص  زونه 

تسین ادخ  لوسر  درم  نیا  ایآ  تفگ : درک و  تیاکش  دوب  راوگان  نیملـسم  رب  هک  یحلـص  طئارـش  نابایب و  نایم  رد  قلح  ینابرق و  هّکم و 
؟ دنکیم نانچ  نینچ و  هک 

نمشد میتسین و  قح  رب  ام  رگم  متفگ : ارچ . دومرف : یتسین ؟ ربمغیپ  وت  ایآ  متفگ : مدمآ و  ربمغیپ  دزن  دیوگیم : رمع  یئاهلدب  ّدر و  زا  دعب  و 
؟ تسین لطاب  رب  ام 

لوسر نم  یلب ، دومرف : ترضح  تسا ؟ هدیـسر  ام  هب  حلـص  نامیپ و  نیا  رد  وت  تسد  هب  هک  تسیچ  تراقح  نیا  سپ  متفگ : یلب . دومرف :
«2 . » دومن دهاوخ  ترصن  ارم  دوب و  دهاوخ  نم  رای  وا  دومن و  مهاوخن  وا  رما  تفلاخم  زگره  میادخ و 

نیا رد  هک  مداد  ربخ  وت  هب  چیه  نم  ایآ  یلو  یلب ، دومرف : مینکیم ؟ فاوط  میوریم و  هّکم  هب  يدوز  هب  هک  يدادن  هدـعو  ام  هب  رگم  متفگ :
فاوط  لاس 

______________________________

ص 784 ج 3 ، ماشه » نبا  هریس  (- » 1)
ص 781 ردصم ، نامه  (- 2)

119 ص : تدوم ، هلاسر 
. دومن یهاوخ  فاوط  تفر و  یهاوخ  هّکم  هب  هکیتسردب  دومرف : ترضح  یتفگن . نینچ  هن ، متفگ : مینکیم ؟

«1 . » مدروآ کش  زور  نآ  یلو  مدومنن  ّکش  ربمغیپ  تّوبن  رد  زور  نآ  ات  مدروآ  مالسا  هک  يزور  زا  دیوگیم : رمع 
دندرک و عانتما  ینابرق  رس و  ندیشارت  زا  دندروآ و  کش  ترـضح  نآ  تّوبن  رب  هک  ادخ  لوسر  باحـصا  دندوب  اهنیا  هک  دوشیم  هظحالم 

. دندومن مایق  ترضح  نآ  نامرف  حیرص و  ّصن  فالخ  رب 
ادخ لوسر  نوچ  هک : دنکیم  لقن  هورُع  زا  دوسألایبأ  زا  ًاعوفرم  دوخ  دانسإ  اب  یقهیب  دمحأ  رکبیبأ  خیـش  ةّوبّنلا » لئآلد   » باتک زا  مراهچ 

دندش و ترضح  نآ  لتق  رب  مزاع  هعدخ ، رکم و  هار  زا  باحـصا ، زا  یتعامج  هار  نیب  رد  دندومن ، هنیدم  هب  تعجارم  مزع  كوبت  هوزغ  زا 
هّرد رگید  فرط  زا  هوک و  ْفرط  کی  زا  هک  هوک  يالاب  رد  کیراب  هار   ) هبَقَع زا  ترـضح  نوچ  هک  دنداهن  نامیپ  قیرط  نیدب  رگیدکی  اب 
. دراپسب ناج  دتفیب و  هّرد  نآ  رد  ترضح  نآ  ات  دنهد  مَر  ار  ربمغیپ  رتش  هدومن و  هلمح  بش  یکیرات  نایم  رد  دنکیم  روبع  تسا ) قیمع 

يارب روبع  هار  نوچ  دنک ، روبع  هّرد  طسو  زا  دهاوخیم  سک  ره  هک : دندومرف  رما  ار  باحصا  دندش ، علّطم  هّیـضق  نیا  زا  ترـضح  نوچ 
، دریگ تسدب  ار  ترضح  هقان  مامز  هدومن  تکرح  هدایپ  رسای  راّمع  هک  دنداد  روتـسد  ترـضح  نآ  دوخ  و  تسا . رتناسآ  ّتیعمج  رپ  هلفاق 
، دناریم رـس  تشپ  زا  هفیذح  تشاد و  ار  هقان  مامز  هقان ، ولج  زا  راّمع  دهد . قوس  ار  هقان  هدوب و  بظاوم  رـس  تشپ  زا  نامَیلا  نب  ۀـفیَذُح  و 
دندمآ و رد  مشخ  هب  ترضح  و  دندیناسر ، ربمغیپ  هب  ار  دوخ  قفانم  تعامج  نآ  دش و  دنلب  يدیدش  يادص  بش  یکیرات  رد  ناهگان  هک 

دندرک رما  هفیذح  هب 
______________________________

ص 119 ج 5 ، نایبلا » عمجم   » ریسفت (- 1)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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120 ص : تدوم ، هلاسر 
. دنیبب ار  اهنآ  ددرگرب و  هک 

ات دناهدیـشک  خر  رب  باـقن  یتعاـمج  دـید  دز ، اـهنآ  نارتش  اهبـسا و  تروص  هب  تشاد  تسد  رد  هک  یتـسد  بوچ  اـب  تشگرب و  هفیذـح 
هک یمدرم  هب  ار  دوخ  هدومن و  تعرس  اذل  ددرگ ، راکشآ  اهنآ  رکم  دنوش و  هتخانـش  هک  دندیـسرت  دندید  ار  هفیذح  نوچ  دنوشن . هتخانش 

«1 . » دندومن طولخم  اهنآ  اب  ار  دوخ  دندناسر و  دندرکیم  روبع  هّرد  طسو  زا 
: دندومرف راّمع  هب  و  نارب . دُنت  ار  هقان  هفیذح ! يا  دندومرف : ترـضح  دیـسر  هفیذح  نوچ  دیناسر . هللا  لوسر  هب  ار  دوخ  تشگرب و  هفیذح 

يداو نطب  زا  هک  مدرم  ات  دـندش  رظتنم  دـنداد و  روبع  هبقع  زا  تمالـس  هب  ار  هللا  لوسر  ات  دـندرک  تعرـس  هفیذـح  راّـمع و  تفیب . هار  هب 
. دنسرب دوب  رتینالوط  ناشهار  دندرکیم و  تکرح 

دوب و رات  بش  درک : ضرع  یتخانش ؟ ار  یسک  دنتشاد  ارم  كاله  دصق  هک  تعامج  نیا  زا  ایآ  هفیذح ! يا  دندومرف : هفیذح  هب  ترـضح 
. متخانش ار  نالف  نالف و  رفن  ود  هلحار  یلو  دندوب ، هدیشک  باقن  دوخ  تروص  رب  زین  نانآ 

ار دوخ  رکم ، هعدخ و  هب  اهنآ  دندومرف : ترضح  هللا ! لوسر  ای  هن ، دندرک : ضرع  دنتـشاد ؟ یتّین  هچ  اهنآ  دیتسناد  ایآ  دندومرف : ترـضح 
. دننک باترپ  هّرد  نورد  هب  هبقع  زا  ارم  مینکیم ، تکرح  هبقع  هار  هروک  زا  بش  تملظ  رد  هک  یماگنه  ات  دنتخاس  هناور  ام  لابند  هب 

______________________________

اََّمل َلاَق : مالّسلا  هیلع  هللادبعیبأ  نع  هرکذ  نّمع  دیمحلادبع  نع  دیزی  نب  بوقعی  نب  لهس  زا  تسا  دراو  ص 165  یفاک » هضور   » رد (- 1)
هقان دنداد ، مَر  ار  ادخ  لوسر  هقان  هک  یماگنه  . ] » ًابْرإ ًابْرإ  ُتعُِّطق  ول  ٍّفُخ و  نع  افُخ  ُْتلَزأَال  ِهَللاَو  ُۀَـقاَّنلا : َُهل  َْتلاق  ُهَتَقان  ِهَللا  ِلوسَِرب  اوُرَّفَن 

.«[ مدرگ هّکت  هّکت  هچ  رگا  منکیمن ، تکرح  دوخ  ياج  زا  مرادیمن و  رب  مدق  کی  ادخ ، هب  مسق  تفگ : ربمغیپ  هب  باطخ 
121 ص : تدوم ، هلاسر 

؟ دـننزب ندرگ  ار  نیقفانم  نیا  ات  ینکیمن  رما  ایآ  دنـسرب  يداو  نورد  زا  باحـصا  رئاس  هک  ینامز  هللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : هفیذـح  راّـمع و 
: دومرف ترضح 

ار دوخ  يزیرنوخ  تسد  دّمحم  کنیا  هک  دنیوگب  ددرگ و  لفاحم  سلاجم و  يوگتفگ  مدرم و  دز  نابز  نخس  نیا  هکنیا  زا  مراد  تهارک 
. تسا هدوشگ  دوخ  باحصا  رد 

دندوب رفن  هدزاود  اهنآ  هک  تسا  هدش  دراو  نامثع  نب  نابأ  باتک  رد  و  دندرک . یفّرعم  هفیذـح  يارب  ار  قفانم  هباحـص  نآ  ترـضح  سپس 
«1 . » دندوب شیرق  زا  اهنآ  نت  تفه  هک 

: دندومرف هک  مالّسلا  امهیلع  رقاب  ترضح  ای  قداص  ترضح  زا  هرارُز  زا  تسا  هدش  لقن  یتیاور  یفاک »  » زا هنیمز  نیمه  رد 
ِهِّوُدَِعب َرِفَظ  اَذإ  یَّتَح  ٍمْوَِقب  َناَعَتْسا  ِِهلاَء  َو  ِْهیَلَع ) ُهَللا  یَّلَـص   ) اًدَّمَُحم َّنإ  َلاَُقی  ْنأ  ُهَرْکَأ  یِّنَأ  َالَْول  َمَّلَـس : َو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوُسَر  َلاَق 

«2 . » ٍرِیثَک ٍمْوَق  َقاَنْعَأ  ُْتبَرََضل  ْمُهَلَتَق ،
نوچ تسج و  ددم  یهورگ  زا  دّمحم  هک  دنیوگب  نم  هرابرد  هک  متـشادن  نآ  زا  تهارک  فوخ و  نم  رگا  دندومرف : هللا  لوسر  ترـضح  »

.« مدزیم ار  يرایسب  تعامج  ياهندرگ  نم  هنیآ  ره  تشک ، ار  اهنآ  تفای  رفظ  شنمشد  رب 
، تفرگ رد  نِزاوَه  هلیبق  نیملـسم و  نیب  یتخـس  گنج  نوچ  نینح  رد  هکنآ : حیـضوت  تسا . نینُح  گـنج  رد  باحـصا  ندرک  رارف  مجنپ 
زا هک  میلـس  ونب  هلیبق  ادتبا  درکیمن . يرای  ار  هللا  لوسر  سک  چیه  رفن  هد  زج  و  دندراذگ ، اهنت  ار  ادـخ  لوسر  هتـشاذگ  رارف  هب  اپ  یگمه 

. دندوب لاتق  لوغشم  دودعم  هّدع  نآ  نینمؤملاریمأ و  طقف  دندراذگ ؛ رارف  هب  اپ  باحصا  هّیقب  سپس  دندرک و  رارف  دندوب  راصنا 
______________________________

ص 247 ج 21 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 632 ؛ ج 6 ، یناپمک ، عبط  زا  راونألا » راحب  (- » 1)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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بحص  هّدام  ص 9 ، ج 2 ، فجن ، عبط  راحبلا » ۀنیفس  (- » 2)
122 ص : تدوم ، هلاسر 

. دندومنیمن ادخ  لوسر  يوسب  زین  ار  دوخ  يور  رارف  لاح  رد  دندرکیم و  روبع  ربمغیپ  ولج  زا  اه  يرارف 
نب ثراـح  نب  نایفـسوبأ  و  درکیم . تظفاـحم  رتسأ  تسار  فرط  رد  هتفرگ و  تسد  رد  ار  ترـضح  نآ  رتسأ  ماـجل  ربمغیپ  يومع  ساـّبع 

: دندزیم دایرف  هللا  لوسر  ترضح  دومنیم . تظفاحم  ترضح  نآ  پچ  فرط  زا  بلّطملادبع 
. دومنیمن ترضح  نادب  ار  دوخ  يور  سکچیه  دیئایب . نم  يوسب  متسه ، هللا  لوسر  نم  راصنا ! تعامج  يا 

رب كاخ  دینکیم ؟ رارف  اجک  تفگیم : دیشاپیم و  نایرارف  تروص  رب  درکیم و  رپ  كاخ  زا  ار  دوخ  ياهتشم  هّینزام  بعک  رتخد  هبیسن 
: تفگ هبیسن  تشذگیم ، هبیسن  ولج  زا  رَمُع  دینکیم ؟ رارف  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  داب ! امش  يور  رس و 

. تسادخ رما  ندرک  رارف  تفگ : رمع  دراد ؟ ینعم  هچ  لاح  نیا  رد  ندرک  رارف  دینکیم ؟ هک  تسا  يراک  هچ  نیا  رمع ! يا 
اب دندید  دندناود ، بلاطیبأ  نب  ّیلع  تمـس  هب  ار  دوخ  رتسا  دـندومن ، هدـهاشم  ار  باحـصا  رارف  ّدـح  نیدـب  ات  هللا  لوسر  ترـضح  نوچ 

: دندومرف ساّبع  هب  ترضح  تسا . گنج  رد  هعفادم و  لوغشم  هدیشک  ریشمش 
ُهَدَی ِهَللا  ُلوُسَر  َعَفَر  َُّمث  ِهَللا ! ُلوُسَر  اَذـه  َنوُّرِفَت ؟! َْنیَأ  َیلإ  ِةَرَجَّشلا ! َباَحْـصَأ  اَی  َو  ِةرَقَْبلا ! ِةَروُس  َباَحْـصَأ  اَی  ِداَن : َو  « 1  » َبِرَّظلا اَذه  ْدَعْصا 

: َلاَقَف
َُهل َقَلَف  َْثیَح  یَـسُوم  ِِهب  اَعَد  اَِمب  َتْوَعَد  ِهَللا ! َلوُسَر  اَی  َلاَقَف : ُلـِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َلَزَنَف  ُناَعَتْـسُْملا . َْتنأ  َو  یَکَتْـشُْملا  َکـَْیلإ  َو  ُدْـمَْحلا  َکـَل  َّمُهَللا 

. َنْوَعِْرف ْنِم  ُهاََّجن  َو  َرْحَْبلا 
. یًصَح ْنِم  افَک  ِیْنلِواَن  ِثِراْحلا : ِْنب  َناَیْفُس  ِیبَِأل  ِهَللا  ُلوُسَر  َلاَق  َُّمث 

______________________________

. ریغّصلا وأ  طسبنملا  لبجلا  ِفتَکک : بِرَظلا  (- 1)
123 ص : تدوم ، هلاسر 

ْنإ َو  ْدَـبُْعت  َْمل  ُۀـَباَصِْعلا  ِهِذـه  ِْکلْهَت  ْنإ  َّمُهَللا  َلاَق : َو  ِءآَمَّسلا  َیلإ  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ُهوُجُْولا ! ِتَهاَش  َلاَق : َُّمث  َنیِکِرْـشُْملا  ِهوجُو  ِیف  ُهاَمَرَف  َُهلَواَنَف 
. ْدَبُْعتَال َدَبُْعتَال  ْنَأ  َْتئِش 

َو ِْهَیلإ  اوُعِجْرَی  ْنأ  اْوَیْحَتْسا  َو  ِهَللا  ِلوُسَِرب  اوُّرَم  َو  َْکیََّبل ! َنُولوُقَی : ْمُه  َو  ْمِِهفُویُـس  َنوُفُج  اوُرَـسَک  َو  اوُفَطَع  ِساَّبَْعلا  َءآَِدن  ُراَْصنَْألا  ِتَعِمَـس  اَّمَلَف 
. ِۀَیاَّرلِاب اوُقَِحل 

! تسادخ لوسر  نیا  دینکیم ؟ رارف  اجک  هرجش ! باحصا  يا  و  هرقب ! هروس  باحصا  يا  رآ : رب  دایرف  ورب و  الاب  هوک  نیا  زا  »
يوسب تیاکش  تسوت و  سّدقم  تاذ  ّصتخم  شیاتس  دمح و  اراگدرورپ ! راب  دنتفگ : دنتـشادرب و  اعد  هب  ار  دوخ  تسد  هللا  لوسر  سپس 

ترـضح هک  یئاعد  نآ  هب  يدومن  اعد  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  سپ  یتسه . کمک  تناعإ و  ّلحم  طقف  وت  تسوت و 
. داد تاجن  نوعرف  زا  ار  وا  تفاکش و  وا  يارب  ار  ایرد  ادخ  هک  یتقو  نآ  رد  دومن  یسوم 

ترـضح سپ  داد  وا  هدـب . نم  هب  اـهگیر  نیا  زا  یتشم  دـندومرف : دوب  ترـضح  نآ  هدازومع  هک  ثراـح  نب  نایفـسوبأ  هب  ترـضح  سپس 
راب دـنتفگ : هدومن  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  رـس  ترـضح  هاگنآ  اهتروص ! نیا  داـب  تشز  تفگ : دیـشاپ و  نیکرـشم  تروص  هب  ار  اـهگیر 

تدابع ار  وت  یـسک  هک  یهاوخیم  تدوخ  رگا  دـش و  یهاوخن  تدابع  رگید  وت  دـندرگ  كاله  نیملـسم  تعامج  نیا  رگا  اراـگدرورپ !
. دنکن تدابع  دنکن 

و کیّبل ! دنتفگیم : دنتسکش و  ار  دوخ  ياهریشمش  ياهفالغ  دندیشک و  رارف  زا  تسد  دنتشگرب و  دندینـش  ار  ساّبع  يادص  راصنأ  نوچ 
.« دندمآ درگ  مچرپ  ریز  رد  یگمه  و  دنسرب . شتمدخ  هب  هک  دندرکیم  ایح  تلاجخ  زا  یلو  دنتشذگیم  هللا  لوسر  دزن  زا 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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124 ص : تدوم ، هلاسر 
ٍْنیَنُح َمْوَی  َو  ٍةَرِیثَک  َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  دش : لزان  اجنیا  رد  هیآ  نیا  و  دومرف ، بیصن  نیملسم  ربمغیپ و  رب  ار  ترصن  ادخ  هرخألاب  و 

«2  » و « 1 . » َنیِِربْدُم ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  َو  ًاْئیَش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ 
دونشخ دوخ  دارفأ  ترثک  زا  هکیلاح  رد  دومرف ، يرای  ار  امش  زین  نینح  زور  رد  درک و  يرای  يرایـسب  نطاوم  رد  ار  امـش  دنوادخ  ًاقیقحت  »

رارف هب  اپ  هدومن  تشپ  یگمه  امش  و  دش ، گنت  امـش  رب  یخارف  شیاشگ و  مامت  اب  نیمز  دادن و  تروص  يراک  دارفأ  ترثک  نکل  دیدوب ،
.« دیتشاذگ

ياهتفلاخم هلـسلس  کی  زا  دوب  ياهنومن  دـهاش و  دـمآ ، نایم  هب  اهنآ  زا  یبلاطم  دروم  جـنپ  نیا  رد  هک  هللا  لوسر  باحـصا  تالاح  يراب ،
لباقم رد  يأّرلا  ّلقتـسم  ار  دوخ  روما ، زا  يرایـسب  رد  دنتـشاد و  ترـضح  نآ  اب  ربمغیپ  تایح  تّدـم  مامت  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  ینالوط 

و دندومنیم ، رایتخا  توکس  دوبن  رطخ  رد  اهنآ  یصخش  عفانم  دوب و  شمارآ  نوکـس و  تلاح  هک  تاقوا  یـضعب  رد  دنتـسنادیم . ربمغیپ 
و دندوب ، بارطضا  لزلزت و  رد  مزر  تّدش و  گنج و  عقاوم  رد  دندومنیم و  يأر  رظن و  راهظا  ربمغیپ  لباقم  رد  ًاّدج  تاقوا  زا  یضعب  رد 
رد هتشاذگ ، رارف  هب  اپ  و  دندومنیم ، کش  ترـضح  نآ  تّوبن  رد  دنتـشاد و  ار  ترـضح  نآ  دوخ  لتق  دصق  تاقوا  زا  یـضعب  رد  اسب  هچ 

. دندومنیم رارف  دوخ  ظفح  يارب  ناج  سرت  زا  هتشاذگ و  اهنت  ار  ترضح  نآ  تاقوا  نیرتریطخ  رد  هکرعم ، نایم 
موُجُّنلاَک  ِیباَحْصَأ  ثیدح : مینک  رواب  هک  تسا  حیحص  تروص  نیا  رد  ایآ 

______________________________

ۀبّوتلا هروس 9 : زا  هیآ 25 ، (- 1)
« میهاربإ نب  ّیلع  ریسفت   » زا ص 150 ، ج 21 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 609 ؛ ج 6 ، یناپمک ، عبط  زا  راونألا » راحب  (- » 2)

125 ص : تدوم ، هلاسر 
ار امـش  اهنآ  دـینک  ادـتقا  نانآ  زا  کی  ره  هب  هک  تساهدومرف  ربمغیپ  ایآ  دننامـسآ !؟ ناگراتـس  باحـصا  نیا  اـیآ  تسا ؟ یتسرد  ثیدـح 

!؟ دومن دنهاوخ  تیاده 
تـسا هدز  رـس  اهنآ  زا  هدیدع  دراوم  رد  هک  یئاهـشزغل  رثأ  رد  دـهدیم و  رارق  تمالم  دروم  ار  نینمؤم  يرایـسب  دراوم  رد  هک  نآرق  تایآ 
لاحنیا اب  درمـشیم ؛ حـیبق  مومذـم و  ار  لطاب  زا  يوریپ  دـنکیم و  دـیدهت  تّدـش  هب  ار  اهنآ  تایآ  زا  ضعب  رد  دـیامرفیم و  خـیبوت  ار  اهنآ 

؟ تسا هدومرف  يوریپ  هب  هیصوت  دوخ  باحصا  هابرد  مرکأ  ربمغیپ  هنوگچ 
توعد نانآ  زا  يوریپ  هب  هدرمـش و  نامـسآ  ناگراتـس  ار  نانآ  هدومن و  دیجمت  وکین ، باحـصا  زا  هک  دنک  مّهوت  یـسک  هک  تسا  نکمم 

: اریز تسین ، اجب  مّهوت  نیا  یلو  تسا . هدومرف 
مومع هدافإ  تسا و  فاضم  عمج  هک  ِیباَحْـصَأ  ظفل  و  تسا ، ُْمْتیَدَـتْها  ُُمْتیَدَْـتقا  ُمِهِّیَِأب  دـنکیم : تیاور  ربمغیپ  زا  هّماع  هک  ار  يا  هلمج  ًالّوا :

. تفای دیهاوخ  تیاده  دینک  ادتقا  نانآ  زا  کی  ره  هب  دنتسه و  هراتس  نم  باحصا  مامت  ینعی  تسا ؛ مومع  رد  حیرص  دراد ،
زا ار  يوریپ  ّتیعبت و  ناونع  ترضح  نآ  شور  نآرق و  نوچ  هک  دنادیم  دشاب ، انـشآ  ترـضح  نآ  هریـس  نآرق و  حور  هب  هک  یـسک  ًایناث :

یناونع زا  يوریپ  هب  توعد  دراوم ، زا  يدروم  چـیه  رد  قح ، یفّرعم  قح و  هئارا  نودـب  هاـگچیه  دـنادیم ، قـح  هب  رـصحنم  دـنادیم و  ّقـح 
. دیامنیمن هجو  چیه  هب  رگید ،

تلالد هک  دـناهدومن  لقن  هللا  لوسر  ترـضح  دوخ  زا  ار  يرابخأ  دوخ  لئاسر  بتک و  رد  هّماع  گرزب  ياملع  بلاطم ، نیا  مامت  رب  هوالع 
. دیامنیم هباحص  زا  یضعب  شزغل  هانگ و  رب 

قافن و هب  ار  هباحـص  زا  یتعامج  یناوارف ، تایآ  رد  دوخ  سّدـقم  باتک  رد  یلاعت  هناحبـس و  يادـخ  دـیامرفیم : هُّرـس  سِّدـُق  ینیمأ  هماّلع 
هب  اهنآ  نتشگرب 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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126 ص : تدوم ، هلاسر 
. تسا هدش  دراو  اهنآ  هب  عجار  نّنست  لها  دیناسم  حاحص و  رد  هک  ار  هچنآ  نکم  شومارف  و  تسا . هدرک  یفّرعم  ّتیلهاج  نارود 

: ُلوُقَیَف ِلاَمِّشلا  َتاَذ  ْمِِهب  ُذَخُْؤی  مَّلَسَو  ِهلاَءَو   ] ِْهیَلَع ُهَللا  یَّلَص  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  اًساَنُأ  َّنِإ  هک : تسا  هدمآ  يراخب » حیحص   » رد دیامرفیم : سپس 
هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ِباحـصا  زا  یتعامج  . » ْمُهَْتقَراَف ُْذنُم  ْمِِهباَقْعَأ  یَلَع  َنیِّدَتُْرم  اُولاَزَی  َْمل  ْمُهَّنإ  ُلاَُقیَف : ِیباَحْـصَأ ! ِیباَحْـصَأ ،
زا وت  هک  یتقو  زا  هک : دسریم  باوج  نم ! باحصا  نم ، باحصا  دنزیم : دایرف  ترضح  دنـشکیم و  مّنهج  فرط  هب  تمایق  زور  رد  ار  مّلس 

.« دنتشگیم رب  ّتیلهاج  راکفأ  ءارآ و  هب  هتسویپ  دندش و  ّدترم  اهنآ  يدش  ادج  اهنآ  زا  یتفر و  ایند 
َكَدَْعب اُوثَدْحَأ  اَم  يِرْدَتَال  َکَّنإ  ُلاَُقیَف : ِیباَحْصَأ ! ِّبر ! اَی  ُلُوقَأَف : ِینوُد  َّنُجَلَتُْخَیل  َُّمث  ْمُْکنِم  ٌلاَجِر  َّنَعَفُْرَیل  تسا : هدمآ  رگید  حیحـص  رد  و 

يا میوگیم : نم  دـنربیم و  دـنیابریم و  نم  لباقم  رد  سپـس  دـننکیم و  دـنلب  ار  امـش  زا  یتعامج  دـندومرف : دوخ  باحـصا  هب  ترـضح  »
!« دندروآ ياجب  یئاهراک  هچ  وت  تلحر  زا  دعب  اهنآ  ینادیمن  وت  دّمحم ! يا  دسریم : باطخ  دندش !؟ هچ  نم  باحصا  نیا  نم ! راگدرورپ 
هچ نم  باحـصا  میوگیم  نم  دیامرفیم : ترـضح   » َكَدَْعب اُوثَدْـحَأ  اَم  يِرْدـَتَال  ُلوُقَیَف : ِیباَحْـصَأ ! ُلُوقأ : تسا : هدـمآ  رگید  حیحـص  رد  و 

.« يرادن عالّطا  دنتشاذگ  وت  زا  دعب  هک  یئاهتعدب  زا  وت  دهدیم : باوج  ادخ  دوخ  دندش ؟
ترضح . » يِدَْعب َرَّیَغ  ْنَِمل  اًقْحُس  اًقْحُـس  ُلُوقَأَف : َكَدَْعب . اُوثَدْحَأ  اَم  يِرْدَتَال  َکَّنإ  ُلاَُقیَف : یِّنِم . ْمُهَّنإ  ُلُوقَأ : تسا : هدمآ  رگید  حیحـص  رد  و 

: دیامرفیم
: دسریم باوج  دنتسه . نم  زا  اهنیا  میوگیم : نم  دنشکیم  مّنهج  هب  ار  اهنآ  نوچ 

دنداد و رییغت  ارم  ّتنـس  نم  زا  دعب  هک  یناسک  نآ  رب  داب  گرم  شاب و  رود  میوگیم : نم  سپ  دناهدرک . اهراک  هچ  وت  زا  دعب  ینادیمن  وت 
لیدبت  ارم  ياهتّیصو  اهشرافس و 

127 ص : تدوم ، هلاسر 
.« دندرک

ُمِِهباَقْعَأ یَلَع  اوُّدـَتْرا  ُمُهَّنإ  َكَدـَْعب ؛ اُوثَدْـحَأ  اَِمب  َکـَل  َْملِع  اـَل  َکَّنإ  ُلوُقَیَف : ِیباَحْـصَأ ! ِّبَر ! اَـی  ُلُوقَأَـف : تسا : هدـمآ  رگید  حیحـص  رد  و 
. يَرَقْهَْقلا

ار هچنآ  ینادیمن  وت  دهدیم : باوج  ادخ  دیربیم ؟ اجک  ار  نم  باحصا  زا  هتسد  نیا  نم ! راگدرورپ  يا  میوگیم : نم  دندومرف : ترضح  »
رفک و هب  نامیا  زا  و   ) دندرک تکرح  بقع  فرط  هب  دوخ  ياههنـشاپ  رب  اهنآ  دناهدراذگ ؛ تعدب  هدرک و  ثادـحإ  نید  رد  وت  زا  دـعب  هک 

(.« دنتشگرب كرش  هب  دیحوت  زا 
َیلإ َلاَق : َْنیَأ ؟ ُْتلُقَف : َُّملَه . َلاَقَف : ْمِِهْنَیب . َو  ِیْنَیب  ْنِم  ٌلُجَر  َجَرَخ  ْمُُهْتفَرَع  اَذإ  یَّتَح  ٌةَْرمُز  اَذإ  ٌِمئآَـق  اـَنَأ  اَْـنَیب  تسا : هدـمآ  رگید  حیحـص  رد  و 

. يَرَقْهَْقلا ُمِهِرَابْدَأ  یَلَع  اوُّدَتْرا  ُمُهَّنإ  َلاَق : ْمُُهنْأَش ؟ اَم  َو  ُْتُلق : ِهَللاَو ! ِراَّنلا 
: َلاَقَف مِِهْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْنِم  ٌلُجَر  َجَرَخ  ْمُُهْتفَرَع  اَذإ  یَّتَح  ٌةَْرمُز  اَذإ  َُّمث 

ُْلثِماَّلإ ْمُْهنِم  ُُصلْخَی  ُهاَرَأ  اَلَف  يَرَقْهَْقلا . ُمِهِرَابْدَأ  یَلَع  َكَدـَْعب  اوُّدـَتْرا  ُمُهَّنإ  َلاَـق : ْمُُهنْأَـش ؟ اَـم  ُْتُلق : ِهَللا ! ِراَّنلا و  َیلإ  َلاَـق : َْنیَأ ؟ ُْتُلق : َُّملَه .
. ِمَعَّنلا ِلَمَه 

متخانش ار  اهنآ  نم  نوچ  هکنیا  ات  دنروآیم  ارم  هباحـص  زا  یتعامج  ناهگان  ماهداتـسیا  تمایق  زور  رد  نم  هک  یتقو  دنیامرفیم : ترـضح  »
دنیایب و اجک  هب  میوگیم : نم  دیوش . رضاح  دیئایب و  دیوگیم : هدومن  باطخ  تعامج  نآ  هب  دیآیم و  اهنآ  نیب  نم و  نیب  هلـصاف  زا  يدرم 
راکفا و هب  اهنآ  دیوگیم : ّتلع ؟ هچ  هب  میوگیم : نم  شتآ ! يوسب  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیوگیم : درم  نآ  دـنوش ؟ رـضاح  يدـصقم  هچ  يارب 

. دنتشگرب ّتیلهاج  ءارآ 
هب دزیخیم و  رب  اهنآ  نم و  نایم  هلـصاف  زا  يدرم  متخانـش  ار  اهنآ  نم  هک  نیمه  ات  دنروآیم  ارم  هباحـص  زا  يرگید  هتـسد  ناهگان  سپس 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ناشهانگ میوگیم : نم  شتآ ! يوسب  ادـخ  هب  مسق  دـیوگیم : درم  نآ  دـنیایب ؟ اـجک  هب  میوگیم : نم  دـیوش . رـضاح  دـیئایب  دـیوگیم : اـهنآ 
دوخ یلهاج  باقعأ  هب  اهنآ  دیوگیم : تسیچ ؟

128 ص : تدوم ، هلاسر 
 « مَعَّنلا ِلَمَه  لثم  رگم  دبای  تاجن  یسک  منیبیمن  نم  و  دنربیم ، مّنهج  هب  هتسد  هتسد  روطنیمه  دندومرف : ترضح  سپس  دنتشگرب .

: هک تسا  هدومرف  سپس  تسا و  هدومرف  لقن  ار  رابخأ  نیا  ینیما  هماّلع 
؛ تسا هدومن  ینعم  نابراس  نودـب  نارتش  ای  هدـشمگ  نارتش  ياـنعم  هب  ار  « 1  » لَمَه ص 325 ، ج 9 ، يراخب » حیحص  حرش   » رد ینالَطْـسَق 

. نابراس یب  هدش و  مگ  نارتش  ندوب  مک  دننام  دنامَک  نم  باحصا  زا  ناگتفای  تاجن  ینعی :
هک تشگ  لاتق  ضُغابت و  متـش و  تفلاخم و  هب  ّرجنم  هک  دش  عقاو  هباحـص  نیب  هک  یتاثحابم  تارجاشم و  دیامرفیم : بلاطم  نیا  زا  دعب  و 
«2 . » تسام ياعّدم  دهاش  دندش ، تایانج  بکترم  دوخ  هک  يرایسب  تعامج  نینچمه  و  دومن ، جراخ  تلادع  زا  ار  نانآ  هتسد  کی  ًاعبط 
: لاق مّلَسو  ِهلاَءو  هیَلع  ُهللا  یّلَص  ِهللا  َلوسَر  ّنأ  َةریَرُه  یبأ  نَع  نیَحیحّصلا  یف  و  دیامرفیم : دوخ  ریسفت  رد  یلاعلا  هلظ  ّدم  یئابطابط  هماّلع  و 

اُوثَدْحَأ اَِمب  ََکل  َْملِعَال  ُلوُقَیَف : ِیباَحْـصَأ ! ِّبَر ! اَی  ُلُوقَأَف : ِضوَْحلا . ِنَع  َنُولَُحی  ِیتَّمُأ ) ْنِم  َلاق : وأ   ) ِیباَحْـصَأ ْنِم  ٌطْهَر  ِۀَمَیِقلا  َمْوَی  َّیَلَع  ُدِرَی 
«3  » َنُولَُحیَف يَرَقْهَْقلا  ُمِِهباَقْعَأ  یَلَع  اوُّدَتْرا  َكَدَْعب ؛

تمایق زور  رد  دندومرف : ترـضح  هک : دـنکیم  تیاور  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هریرهوبأ  ملـسم ، يراخب و  حیحـص  رد  »
نانیا اراگدرورپ ! راب  میوگیم : نم  دننکیم . رود  رثوک  ضوح  زا  ار  اهنآ  دنوشیم و  دراو  نم  رب  نم ) تّما  زا  ای   ) نم باحصا  زا  یتعامج 

تشپ  ادخ  هب  نامیا  وت و  نید  رب  اهنآ  دناهدرک ؛ اهراک  هچ  وت  زا  دعب  ینادیمن  وت  دیامرفیم : ادخ  دننم ! باحصا 
______________________________

. دننکیمن لامعتساهدشمگ  مَنَغ  يارب  ار  ظفل  نیا  و  تساهدشمگ ، ای  نابراس  یب  رتش  ینعم  هب  لماه  عمج  لَمَه  (- 1)
ص 296 و 297 ج 3 ، ریدغلا » (- » 2)
ص 420 ج 3 ، نازیملا »  » ریسفت (- 3)

129 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 .« » دننکیم رود  رثوک  ضوح  زا  ار  اهنآ  اذل  دناهدومن ،

باـتک حراـش  ینازاـتفت  نیّدـلا  دعـس  یلوم  زا  یبلطم  قحلا » قاـقحإ   » باـتک رد  هیلع  هللا  ناوضر  يرتشوش  هللا  رون  یـضاق  دیهـش  موحرم 
: هکنیا نآ  تسا و  هعلاطم  ّتقد و  نایاش  رایسب  هک  دنکیم  لقن  دصاقم » »

دراد تلالد  تسا ، طبض  قوثو  دروم  نامدرم  ياهنابز  رد  تبث و  خیراوت  رد  هکیروطب  تارجاشم ، اهگنج و  زا  دش  عقاو  هباحص  نیب  هچنآ 
دانع و دـقِح و  نامه  فارحنا  نیا  ببـس  و  دناهدیـسر ، ملظ  قسف و  هیاـپ  هب  هدومن و  لودـع  میقتـسم  قح و  هار  زا  اـهنآ  زا  ضعب  هکنآ  رب 

تسایر و تموکح و  بلط  ینمشد و  دسح و 
______________________________

ات ص 27، ص 3  ج 28 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 7 و 8 ؛ ج 8 ، یناپمک ، عبط  زا  راونألا » راحب   » رد ۀمحّرلا  هیلع  یـسلجم  موحرم  زین  و  (- 1)
دوخ دانسإ  اب  ص 345  يدـنوخآ ، عبط  یفاک » هضور   » رد زین  و  دـنکیم . لقن  هباحـص  فارحنا  هب  عجار  نّنـست  لها  قیرط  زا  يریثک  رابخأ 

: دندومرف ترضح  هک  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  هرارز  زا  دنکیم  تیاور 
و لاقف : اًنیزح ؟ اًبیئَک  ِهللا  َلوسر  ای  َكارأ  یل  ام  مالّسلا : هیلع  ٌّیلع  هل  لاقف  اًنیزح ، اًبیئک  اًموی  مَّلـسو  هلاءو  هیلع  ُهللا  یَّلـص  هللا  ُلوسر  َحَبـصأ 

ِمالسإلا ِنع  َساّنلا  نوّدرَی  اذَه ، يربنِم  نودَعصَی  َۀّیما  ینب  ّيدَع و  ینب  ٍْمیَت و  ینب  ّنأ  هذَه  یتَلَیل  یف  ُتیأَر  دقل  و  کلذک !؟ ُنوکأ  َفیک ال 
ِکتوَم  َدعب  لاقف : یتوَم ؟ َدعب  وأ  یتایَح  یف  ِّبر ! ای  ُتلقف : يَرَقهَقلا !

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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تسا هدش  هچ  درک : ضرع  ترضح  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دوب . مومغم  نوزحم و  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  حبـص  زور  کی  ] »
ینب ّيدع و  ینب  میت و  ینب  هک  مدید  بشید  هکیلاح  رد  مشابن  نوزحم  هنوگچ  دـندومرف : ترـضح  منیبیم ؟ مومغم  نوزحم و  ار  امـش  هک 
دعب ای  تسا  نم  تایح  نامز  رد  هّیضق  نیا  ایآ  ایادخ  متفگ : سپ  دننادرگیمرب ! ّتیلهاج  هب  مالـسا  زا  ار  مدرم  دنوریم و  مربنم  زارف  رب  هّیما 

.«[ وت گرم  زا  دعب  دومرف : دنوادخ  نم ؟ گرم  زا 
هلاَءو هیَلع  ُهللا  یّلَـص  ِهللا  ُلوسَر  َلاق  َلاق : هک : دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماـما  اـی  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  زا  هحفـص  نیمه  رد  زین  و 

. ٍریثک ٍموق  َقانعأ  ُتبرَضل  مُهَلَتَق ، هّوُدَِعب  اورِفَظ  اذإ  یّتح  ٍموِقب  َناعَتْسا  اًدّمُحم  ّنإ  لاُقی : نأ  ُهَرکأ  ّینأ  الول  مّلَسو :
130 ص : تدوم ، هلاسر 

. دوب تاوهش  تاّذل و  هب  لیم 
ره و  تسین ، موصعم  يایباحص  ره  هکنآ  ّتلع  هب  . » اًموسْوَم ریَخلاب  َّیبَّنلا  َیَِقل  نَم  ُّلُک  اًموصعَم و ال  ٍّیباحَص  ُّلُک  سَیل  ذإ  دیوگیم : سپس 

.« دوب دهاوخن  یبوخ  ریخ و  هب  موسوم  هدرک  تاقالم  ار  ربمغیپ  هکنآ  دّرجم  هب  سک 
ودـندرک نایب  یئاهلمحم  اهنآ  ناهانگ  ایاطخ و  يارب  دـندوب ، نامگ  شوخ  ادـخ  لوسر  باحـصا  هب  ءاملع  نوچ  نکیلو  دـیوگیم : هاگنآ 

هباحص یکیرات ، تلالض و  زا  ناناملسم  دئاقع  ظفح  يارب  هک  دنتشاذگ  نآ  رب  انب  و  دنداد . تروص  رس و  یئاهلیوأت  هب  ار  نانآ  ياهراک 
زا نیرجاهم  ًاصوصخ  باحـصا  زا  ناـگرزب  قح  رد  ناناملـسم  هکنآ  اـت  دـننک ، یفّرعم  نوصم  ظوفحم و  قسف ، یهارمگ و  لالـض و  زا  ار 

. ددرگن لزلزتم  اهنآ  هدیقع  دنربن و  دب  نامگ  تسا  هدش  هداد  اهنآ  هب  تمایق  باوث  تراشب  هک  راصنأ  اهنآ و 
، دنامیمن نآ  ءافخإ  لیوأت و  يارب  یئاج  هک  تسا  نشور  ردقنآ  هدیسر ، ادخ  لوسر  تیب  لها  رب  هباحص  تسد  هب  هک  یئاهمتس  نآ  اّما  و 

یتادوجوم مامت  دهد و  تداهش  نآ  رب  نابز  یب  گنس  هک  تسا  کیدزن  و  تسین . یسک  يارب  هابتـشا  ياج  هک  تسا  عینـش  ياهزادنا  هب  و 
نانآ و لامعأ  يدب  و  دندرگ ؛ هراپ  هراپ  هتفاکش و  اهگنس  دندرگ و  بارخ  مدهنم و  اههوک  دننک و  هیرگ  نآ  رب  دنانیمز  نامسآ و  رد  هک 

. دنامب یقاب  روهد  روهُش و  رورم  هب  ناشیا  رادرک  ياهیتشز 
اهنآ يارب  ترخآ  باذع  و  دندرک . یعـس  ای  دندش  یـضار  ای  دـندومن  حـئابق  نیدـب  ترـشابم  دوخ  هک  يدارفا  نآ  رب  داب  ادـخ  تنعل  سپ 

. دش مامت  ینازاتفت  مالک  اجنیا  ات  « 1  » ط تسا . رتماود  اب  رتدیدش و 
تهج  راهچ  زا  موُجُّنلاَک  ِیباَحْصَأ  ثیدح : هک  دش  مولعم  یّلک  روطب  و 

______________________________

ص 391 ج 2 ، قحلا » قاقحإ  (- » 1)
131 ص : تدوم ، هلاسر 

: دناهداد تبسن  هللا  لوسر  هب  هتخاس و  دوخ  تایهتشم  قبط  ارنآ  هک  تسین ؛ شیب  یلوعجم  یگتخاس و  ثیدح 
. تسا ثیدح  نیا  نایوار  فعض  لّوا : تهج 

. دنادیم قح  هب  لصّتم  دارفأ  قح و  هب  رصحنم  ار  ّتیعبت  يوریپ و  هک  نآرق  تایآ  نومضم  اب  ثیدح  تفلاخم  مّود : تهج 
. تسا هدزیم  رس  ربمغیپ  تایح  نارود  رد  اهنآ  زا  هک  یلامعأ  هباحص و  یحور  تالاح  زرط  اب  تسا  ثیدح  تفلاخم  مّوس : تهج 

ادخ لوسر  زا  دعب  هباحـص  زا  يرایـسب  فارحنا  رب  تلالد  هک  ّتنـس  لها  زا  هدراو  هریثک  صوصن  اب  تسا  ثیدح  تفلاخم  مراهچ : تهج 
رد لخاد  دـناهدش ، بکترم  تلحر  زا  دـعب  هک  یئاهراک  ّتیلهاـج و  ءارآ  هب  تشگرب  نید و  رد  ندراذـگ  تعدـب  ّتلع  هب  اـهنآ  و  دراد ،

. دش دنهاوخ  خزود 
َفَّلََخت ْنَم  َو  یََجن  اَهَبِکَر  ْنَم  ٍحُون  ِۀَنیِفَس  ِلَثَمَک  ْمُکِیف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ُلَثَم  ثیدح : نومضم  مینک ، رظن  فرص  زین  تاهج  نیا  مامت  زا  رگا  ًاضرف 
ثیدـح نوچ  ثیدـح  ِنیزاوم  قبط  و  دراد . ضراعت  یفانت و  ُْمْتیَدَـتْها ، ُُمْتیَدَْـتقا  ُمِهِّیَِأب  ِموُجُّنلاَک  ِیباَحْـصَأ  ثیدـح : نومـضم  اب  َقِرَغ  اَْهنَع 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ثیدح ار  موُجُّنلاَک  ِیباَحْـصَأ  ثیدح : تهج  نیدب  دیاب  اذل  تسا ، هدش  لقن  هللا  لوسر  زا  هک  تسا  يرتاوتم  ربتعم و  رایـسب  ثیدح  هنیفس 
. دومن ّدر  ار  نآ  تسناد و  یلطاب  لوعجم و 

هب يرهـش  زا  دهاوخب  ار  دوخ  نیرفاسم  هک  رات  بش  رد  یلومعم  یتشک  کی  هب  ار  تمـصع  تیب  لها  هللا  لوسر  ترـضح  هکنآ : حیـضوت 
اب هتـشاد و  ینامـسآ  ناگراتـس  هب  يزاین  کیرات  بش  نآ  رد  یتشک  نیرفاسم  اـجنیا  رد  اـت  دـناهدومرفن  هیبشت  دـهد  تکرح  يرگید  رهش 

یتشک هب  ار  تمـصع  تیب  لها  مرکأ  لوسر  ترـضح  هکلب  دننک ؛ تکرح  دوصقم  هب  ور  هتفایرد  ار  دوخ  ریـسم  یبایتهج ، اهنآ و  ندـید 
رگا طقف  هک  هدوب  نیا  شتّیصاخ  حون  یتشک  و  دننکیم . هیبشت  حون 

132 ص : تدوم ، هلاسر 
هدومرف اذـل  و  دـشیم ، تکاله  باقرغ و  راـچد  دـیزرویم  فّلخت  یـسک  رگا  و  تفاـییم ، تاـجن  دومنیم  راوس  نآ  رد  ار  دوخ  یـسک 

َقِرَغ  اَْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  یََجن  اَهَبِکَر  ْنَم  تسا :
تّما عیمج  تکاله  ندش و  قرغ  رب  ینبم  یهلإ  یمومع  باذع  ترضح و  نآ  اب  تّما  تفلاخم  حون و  ناتساد  هظحالم  اب  ینعم  نیا  ّرـس  و 

. دوشیم رهاظ  دننک ، دراو  یتشک  نآ  رد  ار  دوخ  هک  یناسک  تاجن  اهنت  و 
نآ ناراوس  زج  هک  دوب  ینما  ّلحم  اهنت  حون  یتشک  تشادـن . دوجو  يرگید  یتشک  نآ  لباقم  رد  هک  دوب  یتاـجن  هنیفـس  اـهنت  حون  یتشک 
بآ زین  ار  اههوک  للق  هکیلاح  رد  درکیم ، تکرح  ریگملاع  نافوط  ریگناهج و  بالیس  يور  رب  حون  یتشک  دندش . كاله  شوختسد  همه 

. دوب هتفرگ  ارف 
. دوب هتفرگ  ارف  بآ  ار  ملاع  مامت  نوچ  دوبن ، ناما  نما و  ّلحم  هب  رطخ  ّلـحم  زا  رگید و  هطقن  هب  ياهطقن  زا  تکرح  حون  یتشک  زا  روظنم 

نافوط زا  تاجن  طقف  نآ  ّتیصاخ  هکلب  دنشاب ؛ هتشاد  یبایتهج  ناگراتس و  هب  جایتحا  نآ  ناراوس  ات  تشادن  ینّیعم  صاخ و  ریسم  اذل  و 
. دوب نافوط  همتاخ  زا  دعب  ندیسر  یکشخ  لحاس  هب  و 

. دوب تکاله  باقرغ و  زا  ناراوس  ظفح  شاهجیتن  طقف  حون  یتشک  نیاربانب 
نیمز يور  رد  یضرع  تکرح  حون  یتشک  دشابن . ای  دشاب  نامـسآ  رد  ياهراتـس  زور ، ای  دشاب  بش  هک  تشادن  یتوافت  هجیتن  نیا  يارب  و 

ادیپ همتاخ  نافوط  نوچ  و  دمآ ؛ بآ  يور  هب  دش ، عورـش  نافوط  دندش و  راوس  ترـضح  نآ  ناوریپ  حون و  ترـضح  نوچ  هکلب  تشادن ،
. تسشن تاجن  کشخ و  نیمز  رب  حون  یتشک  دیعلب ، ار  دوخ  بآ  نیمز  داتسیا و  ناراب  زا  نامسآ  درک و 

نیا زا  و  تسا . یجرا  رپ  یلاع و  هیبشت  ردـقچ  حون ، هنیفـس  هب  ار  تیب  لـها  هللا ، لوسر  ترـضح  هیبشت  هک  دوشیم  هظحـالم  یناـعم  نیا  اـب 
تاجن و راصحنا  هیبشت 

133 ص : تدوم ، هلاسر 
. ددرگیم هظحالم  تیب  لها  رد  ناما 

زا يرایـسب  دـنک . یبایتهج  دـناوتیمن  هک  رات  بش  رد  ناگراتـس  زا  کیاکی  اب  دنیـشنب  یتشک  رد  هک  یـسک  بلاطم ، نیا  مامت  رب  هوالع 
يْدَج و دننام : دنتـسه ، امنهار  يداه و  هک  دنناگراتـس  زا  یـضعب  طقف  تسین ، اهنآ  رد  یبای  تهج  ناونع  ًادبأ  هک  دننامـسآ  رد  ناگراتس 
. َنوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  تسا : هدومرف  دیجم  نآرق  رد  اذل  دنتسین . شیب  يرامش  تشگنا  ناگراتس  اهنیا  و  لیَهُـس . اّیُرث و  قّویَع و 

. دشاب ءانثتسا  نودب  ناگراتس  مامت  دارم  هکنیا  هن  تسا ، هداد  رارق  سنج  هیآ  نیا  رد  ار  هراتس  و  « 1»
ترـضح ناشنادنزرف  ود  همطاف و  نینمؤملاریمأ و  تاجن : هار  هب  ِناگدننک  تیادـه  صّخـشم ، دودـحم و  ناگراتـس  نیا  هک  تسا  مولعم  و 

تملظ روْجیَد و  لیل  رد  و  هتشاد ، مالسا  نامسآ  رد  یّصاخ  یگدنشخرد  ًاّقح  هک  دناترـضح  نآ  دالوا  مالّـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و 
. دندیحوت تداعس و  هبّیط  هنیدم  هب  نایامنهار  ناریگتسد و  هّلِضُم ، ءاوهأ  نَِتف و  رد  ینالوط  بش 

مامت هکلب  ّتنـس  لها  زا  يرایـسب  نوچ  و  دیـشک . ازارد  هب  دوب  هدرک  لقن  نیرّکذـم  ضعب  زا  هک  يزار  رخف  مالک  حرـش  رد  نخـس  يراب ،

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. میهد مالک  طسب  میدوب  راچان  هابتشا  عفر  يارب  اذل  دنتسه ، هابتشا  نیا  راتفرگ  نانآ 
تایانج لیوأت  هیجوت و  يارب  ای  دننکیم ، یفّرعم  لداع  ار  اهنآ  دنراد  ادـخ  لوسر  هباحـص  هب  هّماع  رثکا  هک  ینیب  شوخ  ّسح  يور  دـیاش 

. دننک یفّرعم  لداع  ار  یگمه  دناهدش  روبجم  اهنآ  زا  یضعب 
چیه  دناهباحص و  ریغ  دننام  هباحص  هک : دناهدرک  حیرصت  اهنآ  زا  یضعب  نکل 

______________________________

.«[ دنوشیم یئامنهارهراتس  هلیسو  هب  و  داد ، رارق  یئاههناشن  امش  يارب  و  « [ ؛ لّحنلا هروس 16 : زا  هیآ 16 ، (- 1)
134 ص : تدوم ، هلاسر 

. تسا هتشاد  دوجو  سفن ، ياوه  لها  ادخ و  لها  قفانم ، نمؤم و  رادرک ، تشز  یقّتم و  بوخ ، دب و  اهنآ  رد  تسین ؛ اهنآ  رد  یتّیصوصخ 
نکلو هیواعم ، مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  نیب  بالقنا  هنتف و  روهظ  نامز  ات  دنتـسه  اهنآ  ریغ  دـننام  اهنآ  هک : دـناهتفگ  هّماع  زا  یـضعب  و 

. تسین لوبق  قلطم  روطب  مالسا  همکحم  رد  اهنآ  تداهش  رگید  هیواعم ، هب  اهنآ  ندش  قحلم  هیواعم و  رکشل  هب  اهنآ  زا  یضعب  دورو  زا  دعب 
. دناهدومن گنج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  اب  دوش  هتسناد  هک  نانآ  رگم  دنبوخ  لداع و  نامدرم  زا  هباحص  همه  هک : دناهتفگ  هلزتعم  و 

«1 . » تسا هدوب  هارمگ  قفانم و  قساف و  لداع و  اهنآ  نایم  رد  هک  توافت ، نودب  دنادیم  مدرم  دارفأ  رئاس  دننام  ار  هباحص  هّیماما  هعیش  اّما  و 
. دناهدومن تشگزاب  یلهاج  باقعأ  هب  هدش و  ّدترم  مرکا ، لوسر  تلحر  زا  دعب  نانآ  زا  يرایسب  و 

ءارهّزلا ۀمطاف  نینمؤملاریمأ و  هللا و  لوسر  ترـضح  هسّدقم  تاوذ  هب  صاصتخا  ریهطت  هیآ  ياضتقم  هب  هانگ  اطخ و  زا  ندوب  موصعم  اّما  و 
هّمئأ مامت  لماش  تسا ، هدش  دراو  هک  یتایاور  طانم و  حـیقنت  هب  یّنـس و  هعیـش و  زا  هریثک  صوصن  قبط  و  دراد ، مالّـسلا  مهیلع  نینـسح  و 

«2 . » ریغ ددرگیم ال  رشعینثا 
اب دـندومن و  عمط  هللا  لوسر  تفالخ  هکیرأ  هب  دـندرک و  توعد  دوخ  هب  دـندومن و  فرـصنم  تیب  لـها  زا  ار  مدرم  هباحـص  نوچ  يراـب ،

دننک و يوریپ  مالّسلا  هیلع  بلاطیبأ  نب  ّیلع  نیدّحوملا  یلوم  ترضح  زا  دندشن  رضاح  رامش  یب  دهاوش  ّهلدأ و  ریدغ و  صوصن  دوجو 
لَمَج  دننام  ار  ترضح  نآ 

______________________________

یسلجم  هماّلع  نایب »  » تمسق رد  ص 36 ، ج 28 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 9 ؛ ج 8 ، یناپمک ، عبط  زا  راونألا » راحب  (- » 1)
ص 294 ج 3 ، ریدغلا » (- » 2)

135 ص : تدوم ، هلاسر 
نآ ّهلدأ  نینمؤملاریمأ و  تاجاجتحا  لباقم  رد  دـندز و  شتآ  ار  ادـخ  لوسر  رتخد  هقیّدـص  ترـضح  هناـخ  دـندرب و  دجـسم  هب  شوشخم 

: ثیدح عضو  اب  راچان  دنتشادن ، باوج  ارهز  همطاف  ادخ  لوسر  رگج  هراپ  یفطصم و  مشچ  رون  ترضح و 
زا دینک و  یّسأت  اهنیا  هب  تسا ! ناگراتس  رون  اهنآ  تایانج  دننامسآ و  ناگراتـس  اهنیا  هک  دننامهفب  مدرم  هب  دنتـساوخ  موُجُّنلاَک  ِیباَحْـصَأ 

! دینادب هانگ  زا  نوصم  اطخ و  زا  یلاخ  ار  هباحص  دیئامنن و  ارچ  نوچ و  لاؤس و  اهنآ  راک  رد  دینک و  يوریپ  اهنآ  شور 
طبـس دندرکن ؛ یهاتوک  يزواجت  يّدعت و  چیه  زا  فرحنم ، هباحـص  شور  لابند  هب  دندرک و  ّتیعبت  بوخ  ثیدح ، نیا  زا  زین  تّما  اذل  و 

هب ار  ادخ  لوسر  نادناخ  ینعی  وا  نادناخ  دندز و  شتآ  ار  وا  همیخ  دنتـشک و  شباحـصا  هریـشع و  نادنزرف و  ناردارب و  اب  ار  ادخ  لوسر 
اههوک رس  رب  اهنآ  هک  يّدح  ات  دنداد ، ماجنا  نسحلا  ینب  نیـسحلا و  ینب  زا  همطاف  ینب  نیّیولع و  هب  تیانج  رازه  نارازه  و  دندرب ، تراسا 

هدنز ار  نانآ  داسجا  دنتـشکیم و  کیرات  كانمن و  ياهنادنز  رد  هتـسد  هتـسد  ار  اهنآ  و  دنتـشادن ، دوخ  ناج  زا  ینمیا  دـندرکیم و  رارف 
. دندادیم ياج  تارامع  راوید  يالبال  رد  هدنز 

لوسر باحـصا  هریـس  هب  دـندیمهف و  ار  ثیدـح  نیا  ینعم  بوخ  تّما  هک  دوب  موُجُّنلاَک  ِیباَحْـصَأ  ثیدـح : زا  يوریپ  ّتیعبت و  همه  اهنیا 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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راتفر مهریغ  صاعلا و  نب  ورمع  نایفـسیبأ و  نب  ۀـیواعم  ناّفع و  نب  ناـمثع  حاّرج و  هدـیَبُع  وبأ  هبعُـش و  نب  ةریغُم  رکباـبأ و  رمع و  ادـخ :
. دنتفای تیاده  نانآ  تیاده  هب  ًاّقح  دندومن و  ادتقا  اهنآ  هب  ًاّقح  و  دندرک ، ادا  لامک  مامت و  هب  ار  نانآ  ّتیولوم  یئاقآ و  ّقح  و  دندرک ،

زا ضعب  لامعأ  حـئابق  زا  دنتـساوخ  هچنآ  اذـل  تسوا . دنـس  نالطب  رب  لیلد  شنومـضم  تسا ؛ دوخ  ِیفان  دوخ  لوعجم ، ثیدـح  نیا  يراب 
روهشم هباحص 

136 ص : تدوم ، هلاسر 
لیوأت حیحص  یلمحم  هب  دنهد و  تروص  رـس و  ار  نانآ  ياهتنایخ  دنتـساوخ  هچ  ره  و  دش ، راکـشآ  رتشیب  نانآ  لامعأ  یتشز  دننک ، عافد 

. تشگ ادیوه  رتشیب  بلطم  عقاو  دننک ،
ار رمع  رکبوبأ و  ياهتّیذا  ناوتیم  ایآ  تسا ، نم  هب  ّتیذا  وا  هب  ّتیذا  تسا ، نم  رگج  هراپ  همطاف  دیامرفیم : ًاحیرـص  ادـخ  لوسر  هک  یئاج 

! تاهیه تاهیه  درک ؟ هیجوت  دومن و  لیوأت  ادخ ، لوسر  هدید  رون  نادب 
دزن رد  هفلتخم ، سلاـجم  رد  رایـسب ، هورگ  دزن  رد  رفن ؛ ود  رفن و  کـی  دزن  رد  هـن  هدـیدع ، ياـهراب  راـب ؛ ود  راـب و  کـی  هـن  مرکأ  ربـمغیپ 

. ِینَبَضْغَأ اَهَبَضْغَأ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  تسا : هدومرف  نمشد ، تسود و  دزن  رد  راصنأ ، نیرجاهم و 
.« تسا هدروآ  رد  مشخ  هب  ارم  دروآ  رد  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ؛ نم  ندب  هراپ  همطاف  »

دناسریم رازآ  تسا ؛ نم  ندب  زا  ياهعطق  همطاف  . » اُهبِـضُْغی اَم  ِیُنبِـضُْغی  اَهاَذاَء و  اَم  ِینیِذُْؤی  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاَف  تسا : هدومرف  رگید  ظفل  هبو 
.« دروآ رد  بضغ  هب  ار  وا  هچ  ره  دروآیم  رد  بضغ  هب  ارم  و  دناسریم ، رازآ  وا  هب  هچنآ  نم  هب 

هّصغ هودنا و  هب  ارم  نم ؛ زا  تسیاهراپ  همطاف  . » اَهُطُْسبَی اَم  ِینُطُْسبَی  َو  اَهُِضبْقَی  اَم  ِینُِـضبْقَی  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاَف  تسا : هدومرف  رگید  ظفل  هب  و 
.« دنادرگ لاحشوخ  ار  همطاف  هچ  ره  دنادرگ  لاحشوخ  ارم  و  دروآرد ، هّصغ  هودنا و  هب  ار  همطاف  هچ  ره  دَروآ  رد 

دهدیم جنر  تسا ؛ نم  ندب  هراپ  همطاف  . » اَهَبَْـصنَأ اَم  « 1  » ِیُنبِْـصُنی َو  اَهاَذاَء  اَم  ِینیِذُْؤی  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀِمَطاَف  تسا : هدومرف  زین  رگید  ظفل  هب  و 
ار وا  هچنآ  ارم 

______________________________

. هَبَعتأ هَبَْصنأ  (- 1)
137 ص : تدوم ، هلاسر 

.« دنک هتسخ  ار  وا  هچنآ  ارم  دنکیم  هتسخ  و  دهد ، جنر 
ندب هعطق  همطاف  تسا ، نم  ندب  هراپ  همطاف  . » اَهاَذاَء اَم  ِینیِذُْؤی  َو  اََهباَرَأ  اَم  « 1  » یُنبیُِری یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  تسا : هدومرف  رگید  ظفل  هب  زین  و 

.« دهد رازآ  ار  وا  هچنآ  دهد  رازآ  ارم  و  دیامن ، ردک  تحاران و  ار  وا  هچنآ  دیامن  رِدَک  تحاران و  ارم  تسا ؛ نم 
. دسریم وا  هب  هچنآ  دسریم  نم  هب  تسا ؛ نم  زا  ياهراپ  همطاف  . » اَهُفِعُْسی اَم  « 2  » ِینُفِعُْسی یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  تسا : هدومرف  رگید  ظفل  هب  زین  و 

.(« دسرب وا  هب  يدنزگ  هچنانچ  دسریم  نم  هب  دنزگ  و  دسرب ، وا  هب  یبوخ  هچنانچ  دسریم  نم  هب  یبوخ  )
لصا و رب  هدش  هدیچیپ  هخاش  همطاف  . » اَهُِضبْقَی اَم  ِینُِضبْقَی  َو  اَهُطُْـسبَی  اَم  ِینُطُْـسبَی  یِّنِم  « 3  » ٌۀَنْجَـش ُۀَمِطاَف  تسا : هدومرف  زین  رگید  ظفل  هب  و 

هتفرگ مومهم و  ار  وا  هچنآ  ارم  دـنکیم  مومهم  هتفرگ و  و  دـنک ، لاحـشوخ  ار  وا  هچنآ  ارم  دـنکیم  كانحرف  لاحـشوخ و  تسا ؛ نم  داـینب 
.« دنک

. ِیناَذاَء ْدَقَف  اَهاَذاَء  ْنَم  یّنِم  « 4  » ٌۀَغْضُم ُۀَمِطاَف  تسا : هدومرف  زین  رگید  ظفل  هب  و 
______________________________

. ُهَجَعْزأ هءآس و  َُهبارأ  َُهبار و  (- 1)
. اهب مّلی  ام  یب  ُُّملَی  اهلانی و  ام  یُنلانَی  يأ  (- 2)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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وذ يا  نوجُـش  وذ  ثیدحلا  نولوقی : و  ٍءیـش . ّلک  نِم  ۀبْعُّشلا  و  ِکبَتـشُملا ، ّفَتلُملا  ُنصُغلا  ۀـنْجُّشلا : ۀـنْجِّشلا و  ۀـنْجَّشلا و  نَجَّشلا و  (- 3)
. ٍۀبّعشتُم نونف 

. هریغ ٍمحل و  نم  غَضُمت  یّتلا  ۀعطقلا  ۀغضُملا : (- 4)
138 ص : تدوم ، هلاسر 

. اهُطُْسبَی اَم  ِینُطُْسبَی  َو  اَهُِضبْقَی  اَم  ِینُِضبْقَی  یِّنِم  ٌۀَغْضُم  ُۀَمِطاَف  رگید : ظفل  هب  و 
. اَهُّرُسَی اَم  ِینُّرُسَی  یِّنِم  ٌۀَغْضُم  ُۀَمِطاَف  رگید : ظفل  هب  و 

، هدومن كانهودنا  ارم  دـنک  كانهودـنا  ار  وا  هک  یـسک  هدـیناسر ، رازآ  ارم  دـناسر  رازآ  ار  وا  هک  یـسک  تسا ؛ نم  تشوگ  هراپ  همطاف  »
«1 .« » تسا هدومن  داش  رورسم و  ارم  دنک  داش  رورسم و  ار  وا  هک  یسک 

اب دوخ  هربتعم  بتک  رد  ثیدح  لاجر  ناگرزب  زا  رگید  يرایسب  هّدع  و  هّتس ، حاحـص  رد  نّنـست  لها  ثیدح  هّمئأ  هک  تسا  یثیداحأ  اهنیا 
نیا دـناهدروآ  دوخ  بتک  رد  هک  اـهنآ  ياـملع  ناـگرزب  زا  رفن  هن  هاـجنپ و  زا  هّرـس  سّدـق  ینیمأ  هّمـالع  و  هدوـمن ، تیاور  حیحـص  دانـسا 

«2 . » دنکیم تیاور  ار  ثیداحأ 
______________________________

یَـضرَی َۀـمِطاف و  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  هللا  ّنإ  دومرف : ربـمغیپ  هک  دـنکیم  تیاور  یملید  زا  ص 179  لوبمالـسا ، عبط  ةّدوملا » عیباـنی   » رد (- 1)
. اهاضِِرل

ات ص 233 ص 231  ج 7 ، ریدغلا » (- » 2)
: هک دنکیم  تیاور  ات ص 245  ص 243  ءآّرغلا » ۀملکلا   » باتک رد  یلماع  نیّدلا  فرش  دّیس  هللا  ۀیآ  نینچمه  [و 

هَللا َلوسر  ُتعمَـس  َلاق : رِّوَسُملا  نع  اهِریغ ) َو  ۀـباصإلا »  » نم ءآرْهَّزلا  ِۀَـمَجرت  یف  امک   ) امهِحیحـص یف  ٌملـسُم  ُّيراُخبلا و  هَجرخأ  ام  (- 9)
. اَهبار ام  یُنبیرَی  َو  اهاذاء  ام  ینیذُْؤی  یّنِم ، ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاف  ربنملا : یَلَع  ُلوقَی  مَّلس ) هلاَء و  هیَلع و  ُهللا  یَّلص  )

ُۀَمِطاف َلاـق : مَّلـس ) ِهلاَء و  هیلع و  ُهللا  یَّلـص   ) هللا ِلوسر  یلإ  هدنـسب  ِّيراـُخبلا  نع  دَّبَؤُملا » فرَّشلا   » نم ءآرهَّزلا  لاوحأ  یف  ُّیناـْهبَّنلا  لـقن  و 
ام ینُِـضبْقَی  یّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَـمِطاف  ریغَّصلا :» عماجلا   » یف و  َلاق : ینَبَـضْغأ . اهَبَـضْغأ  نَمَف  ٍۀـیاور : یف  َو  َلاق : اُهبِـضُْغی . ام  یُنبِـضُْغی  یّنِم ، ٌۀَعَْـضب 

. اهُطُْسبَی ام  ینُطُْسبَی  َو  اهُِضبْقَی 
َْمل َأ  َهَللا  امُُکتْدَـشَن  ۀسایّـسلا :)» ۀـمامإلا و   » باتک ِلئآوأ  یف  َۀَـبیَُتق  ُنبا  ُمامإلا  هب  حَّرـص  امک   ) َرمُع ٍرکبیبأـِل و  یّما - َیه و  یبأـب  َْتلاـق - و 

َۀَمِطاف یتْنبا  َّبَحأ  نَمَف  یطَخَس ، نِم  َۀَمِطاف  ُطَخَس  َو  َياضِر  نِم  َۀَمِطاف  اضِر  ُلوقَی : ل ل  مَّلـس ) ِهلاَء و  هیلع و  ُهللا  یَّلـص   ) ِهَللا َلوسَر  اعَمْـسَت 
هلاَء و هیلَع و  ُهللا  یَّلص   ) ِهَللا ِلوسَر  نِم  ُهانْعِمَس  ْمَعَن  الاق : ینَطَخْسأ ؟ ْدَقَف  َۀَمِطاف  َطَخْسأ  نَم  َو  ِیناضْرأ  ْدَقَف  َۀَمِطاف  یَضْرأ  نَم  َو  ینَّبَحأ  ْدَقَف 

(. مَّلس
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ُلِدـعَی له  و  نیَملاعلا ، ءآـسن  نم  اـهاوِس  نَم  یَلع  اهلیـضفِتل  ًۀَّجح  هب  یَفَک  ِةرِهاّـطلا و  ِةْرتعلا  ۀَّمئأ  نع  ةرتاوتُملا  ِثیداـحألا  َنم  اذـه  و  ( 1)
؟ ِساّنلا َنم  اًدحأ  هتَّما  یف  هتَّیقب  و  مَّلس ) هلاَء و  هیَلع و  ُهللا  یَّلص   ) ِّیبَّنلا ِۀَعضَبب  ٌملسُم 

اِهبضغ و اِهتَبیَر و  اهتَّیذأ و  نم  ٍّلک  ِعوقو  ِعانتما  یَلع  ِهَتلالِدل  اهتَمصِع  َیلإ  یِمری  ُهاءَرف  ِبابلألا  یلوا  نِم  ُهَرَّبدت  نَم  َثیدحلا  اذَه  َرَّبدَت  دق  و 
ُهاضر و هتَبیَر و  و  مَّلـس ) هلاَء و  هیلع و  ُهللا  یَّلـص   ) ِّیبَّنلا ِۀـّیذأ  یف  ُنأَّشلا  وه  امک  هِّلحم ، ِریغ  یف  اـهِطاسبنا  اهِـضابقنا و  اـهاضِر و  اـهِطخس و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. یَفخی امک ال  اُهتقیقح  ِۀمصعلا و  ُهنُک  اذه  و  هِطاسْبنا ؛ هِضابْقنا و  هِطخس و 
: دومرفیم ربنم  زارف  رب  هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک : رّوسم  زا  دننکیم  تیاور  نیحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  »

. دیامنیم رّدکم  ارم  دزاس  رّدکم  ار  وا  هچ  ره  و  درازآیم ، زین  ارم  درازایب  ار  وا  هچ  ره  تسا ؛ نم  نت  هراپ  همطاف 
لقن مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  وا  دنـس  اب  يراـخب  زا  دـّبؤملا » فرّـشلا   » رد یمارگ  يوناـب  نآ  لاوحأ  رکذ  رد  یناـهبن  و 

رد دـیوگیم : وا  دزاسیم . كانبـضغ  زین  ارم  دروآرد  بضغ  هب  ار  وا  هچنآ  ره  تسا ؛ نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنکیم 
دراو ریغّـصلا » عماجلا   » رد دیوگیم  زین  و  تسا . هتخاس  كانبـضغ  ارم  دـیامن  كانبـضغ  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور 

داش و ارم  دزاس  طسبنم  داش و  ار  وا  هچ  ره  و  هدروآ ، رد  هودنا  هب  ارم  دروآ  رد  هودـنا  هب  ار  وا  هچ  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  هک : تسا 
. دزاسیم طسبنم 

ادخ لوسر  زا  ایآ  هک  ادخ  هب  مهدـیم  مسق  ار  نت  ود  امـش  دومرف : رمع  رکبوبأ و  هب  داب - وا  يادـف  مردام  ردـپ و  هک  یمارگ - يوناب  نآ  و 
ره سپ  تسا ؛ نم  طخس  مشخ و  زا  وا  طخس  مشخ و  نم و  ياضر  زا  همطاف  تیاضر  دومرفیم : هک  دیدینـشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 

سک ره  و  هتخاس ، یـضار  ارم  دزاـس  یـضار  ار  همطاـف  سک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  هک  ًاـقیقحت  درادـب  تسود  ار  همطاـف  مرتخد  سک 
. میاهدینش مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هلب  دنتفگ : لاهنآ ل  تسا ؟ هدومن  نیگمشخ  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  همطاف 

نایملاع نانز  رب  ترضح  نآ  لیضفت  يارب  لیلد  تّجح و  ناونع  هب  تیاور  نیمه  و  تسا ، هرهاط  ترتع  هّمئا  زا  هرتاوتم  ثیداحأ  زا  نیا  و 
هسیاقم تّما  نیب  رد  وا  فلخ  هّیقب و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکأ  ّیبن  هعضب  اب  ار  مدرم  زا  يدرف  یناملـسم  چیه  ایآ  دنکیم ؛ تیافک 

؟ دنکیم
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نآ تمـصع  رب  تلالد  نآ  نومـضم  هک  تسا  هتفایرد  روطنیا  هدومن ، ّربدـت  تیاور  نیا  رد  درخ  نابحاص  زا  سک  ره  هک  قیقحت  هب  1 و  - 
تیاضر و طخـس و  بضغ و  نتـشگ و  ناـشیرپ  ندـش و  ّتیذا  زا  کـی  ره  تسا  لاـحم  هک  دـنامهف  یم  تیاور  نیا  اریز  دراد ؛ ترـضح 
زا بلطم  روما ، نیا  هب  تبسن  مرکأ  ّیبن  دروم  رد  هک  روطنامه  دوش ، عقاو  دوخ  ّلحم  ریغ  رد  ترـضح  نآ  ندش  طسبنم  رطاخ و  یگتفرگ 

.« تسین یفخم  هچنانچ  تسا ، تمصع  هنک  تقیقح و  نیا  و  تسا ؛ رارق  نیمه 
هلاَء هیلع و  ُهللا  یَّلص   ) ِهَللا ُلوسَر  َلاق  َلاق : مالَّسلا  هیلع  ٍّیلَع  َیلإ  هدنسب  ۀباصإلا )»  » نم اِهتَمَجْرت  یف  امک   ) ٍمِصاع یبأ  ُنبا  ُهَجرخأ  ام  (- 10)

« دَّبؤملا فرَّشلا   » نم اهلاوحأ  یف  امک  ٍنسَح  ٍدانسِإب  هُریغ  ُّيربَّطلا و  ُهَجرخأ  َو  ِكاضِرل  یَضْرَی  َو  ِِکبَضَِغل  ُبَضْغَی  َهَللا  َّنإ  َۀَمِطاَِفل : مَّلـس ) و 
. قباّسلا ثیدحلاک  اِهتمصع  اِهلیضفَت و  یَلع  ِۀلالِّدلا  یف  وه  و  هِْریغ ، و 

ًاّقح دومرف : همطاف  هب  مّلسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  مصاع  یبأ  نبا  »
. دوشیم یضار  وت  تیاضر  هطساوب  دیامنیم و  بضغ  وت  بضغ  رطاخب  دنوادخ  هک 

و دـّبؤملا » فرّـشلا   » رد یمارگ  يوناب  نآ  لاوحأ  رکذ  رد  هک  روطنامه  دـناهدرک ، تیاور  نسح  دانـسإ  اب  وا  ریغ  يربط و  ار  تیاور  نیا  و 
.« تسا قباس  ثیدح  دننام  ناشتمصع  ترضح و  نآ  يرترب  رب  تلالد  رد  تیاور  نیا  و  تسا . هدش  رکذ  نآ  ریغ 

ِءزجلا نم  ۀحفـص 442  یف  َةریره  یبأ  ِثیدـح  نم   ) ٍلبنَح ِنب  َدـمحأ  مامإلاک  مهِمالعأ  َنیثِّدـحملا و  تاـبثأ  نم  ٌۀـعامج  ُهَجرخأ  اـم  ( 11)
َو ْمَُکبَراح  ْنَِمل  ٌبْرَح  انأ  َلاقَف : َۀمِطاف  َو  ِْنیَـسُحلا  َو  ِنَسَحلا  َو  ٍّیلَع  َیلإ  مَّلـس ) هلاَء و  هیلَع و  ُهللا  یَّلـص   ) ُّیبَّنلا َرَظَن  َلاق : هدَنـسُم ) نم  یناّثلا 

ل  ْمُکََملاس . ْنَِمل  ٌْملِس 
َو ُنَسَحلا  َو  ُۀَـمِطاَف  َو  ٌّیلَع  َلاـق : هللا  َلوـسر  َّنأ  ۀـباصإلا )»  » نم ءآرهزلا  ِۀَـمَجرت  یف  اـمک   ) َمَقرأ ِنب  ِدـیَز  ِثیدـح  نم  ُّيذـِمرِّتلا  َجرخأ  َو  ل 

. یهتنا ْمُهََملاس  ْنَِمل  ٌْملِس  َو  ْمَُهبَراح  ْنَِمل  ٌبْرَح  انأ  ُْنیَسُحلا 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


. يَرت امک  مهیبراُحم  ِرفک  یَلع  ٌۀلالد  هیف  و  هِقباسک ، اِهتمصع  اِهلیضفت و  یَلع  ِۀلالِّدلا  یف  ُثیدحلا  اذه  و 
هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک : دناهدرک  ثیدح  نینچ  لبنح  نب  دمحا  نوچ  ناشیا  ناگرزب  نیثّدحم و  نیربتعم  زا  یتعامج  »
رد امش  اب  سک  ره  و  مگنج ، رد  وا  اب  نم  دشاب  گنج  رد  امش  اب  سک  ره  دومرف : هدومن و  رظن  همطاف  نیـسح و  نسح و  ّیلع و  هب  مّلـس  و 

. متسه یتشآ  حلص و  رد  وا  اب  نم  دشاب  یتشآ  حلص و 
هتشاد هبراحم  نیسح  نسح و  همطاف و  ّیلع و  اب  هک  سک  ره  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دیز  ثیدح  زا  يذمرت  و 

. متسه حلص  ملس و  رد  وا  اب  نم  دشاب  حلص  ملس و  رد  نانآ  اب  سک  ره  و  هدوب ، گنج  رد  وا  اب  نم  دشاب 
رفک رب  زین  یتلـالد  يرگنیم  هک  روطناـمه  و  تـسا . لـبق  تـیاور  دـننام  ترـضح  نآ  تمـصع  ّتیلـضفأ و  رب  تلـالد  رد  ثیدـح  نـیا  و 

.«[ دراد تیب  لها  نابراحم 
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رازآ ترضح  نآ  هب  دندناجنر و  ار  ارهز  ترضح  رمع  رکبوبأ و  هک  تسا  مّلـسم  زین  و  تسا ، مّلـسم  نّنـست  لها  رظن  هطقن  زا  تایاور  نیا 
ات تسج  يرود  وا  زا  درکن و  مّلکت  وا  اب  هک  دوب  مشخ  رد  هفیلخ  لاعفأ  زا  ترـضح  نآ  ردق  نآ  هک  تسین  دیدرت  ياج  مه  نیا  دندناسر ،

. دومن تلحر  ایند  زا 
یَّلص ِهللا  ِلوسر  َۀنبا  ُمالّسلا  اهیلع  َۀمطاف  َّنأ  ْهتَربخأ  َۀشئآع  َّنإ  هک : ریبز  نب  ةورُع  زا  دوخ  دانـسإ  اب  دنکیم  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 

هللا ُلوسر  كَرت  اّمِم  اهَثاریم  اَهل  مِسقَی  ْنأ  مَّلـسو  ِهلاَءو   ] ِهیَلع ُهللا  یَّلـص  ِهللا  ِلوسر  ِةافو  َدـعب  َقیّدّـصلا  ٍرکباـبأ  ْتلأـس  مَّلـسو  ِهلاَءو   ] هیَلع ُهللا 
. ٌۀَقَدَص انْکََرت  ام  ُثَرُون ، ال  َلاق : مَّلس  ِهلاَءو و   ] هیَلع ُهللا  یَّلـص  ُهللا  َلوسر  ّنإ  ٍرکبوبأ : اهل  َلاقف  هیَلع . ُهللا  ءآفأ  اّمم  مَّلـسو  ِهلاَءو   ] هیَلع ُهللا  یَّلص 

«1 . » ْتَیِّفُُوت یّتح  ُهَتَرِجاهُم  ْلََزت  ْمَلَف  ٍرکبابأ  ْترَجَهَف  مّلس ، ِهلاَءو و   ] هیلع ُهللا  یَّلص  ِهللا  ِلوسر  ُتنب  ُۀمطاَف  ْتَبِضغف 
______________________________

ص 79 ج 4 ، قالوب ، هّیریما  عبط  زا  و  سمخلا ؛ ِضرف  باب  ص 186 ، ج 2 ، يراخب » حیحص  (- » 1)
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هک درک  تساوخرد  هللا  لوـسر  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  رکبوـبأ  زا  ادـخ  لوـسر  رتـخد  همطاـف  هک  دـهدیم  ربـخ  ریبز  نب  ةورع  هب  هشئاـع  »
ام زا  هچنآ  میراذـگیمن ، ثرإ  اـم  تسا : هدوـمرف  هللا  لوـسر  تفگ : رکبوـبأ  دـهدب . دوـب  هداد  شربـمغیپ  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  شثاریم 
وا اب  هتـسویپ  هدومن و  يرود  رکبوبأ  زا  دـمآ و  رد  بضغ  هب  رکبوبأ  راـتفگ  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  ترـضح  تسا . هقدـص  دـنامیم 

.« دومن تلحر  ایند  زا  ات  درکن  تاقالم 
تبحص اهنآ  اب  دندمآ  ندید  هب  رمع  رکبوبأ و  دادن . دورو  هزاجا  زین  گرم  رتسب  رد  هک  دوب  جنر  رد  نانآ  رازآ  زا  هقیّدص  ترضح  ردقنآ 

زا نوچ  و  دـنرازگن . زامن  نم  رب  اهنآ  هک  درک  ّتیـصو  دومرف و  يریگولج  شگرم  زا  سپ  رمع  رکبوبأ و  ندـناوخ  زاـمن  زا  یّتح  و  درکن .
. دندومنن ربخ  ار  رکبوبأ  دومرف  تلحر  ایند 

َۀمطاف یلإ  َعَفدَی  نأ  ٍرکبوبأ  َیبأف  دومن ، دوخ  ثرإ  ياضاقت  همطاف  ترـضح  نوچ  هک : دـنکیم  تیاور  ۀـشئاع  زا  ةورع  زا  نینچمه  يراخب 
. ْتَیِّفُُوت یّتح  ُهْمِّلَُکت  مَلف  ْهتَرَجَهف  کلذ  یف  ٍرکب  یبأ  یَلع  ُۀمطاف  « 1  » ْتَدَجوَف اًئیَش ، اهنِم 

«2 . » اهیَلع یَّلص  ٍرکبابأ و  اهب  نِذُْؤی  َمل  اًلیل و  ٌّیلع  اهُجوز  اهَنَفَد  ْتیِّفُُوت  اّملف  ٍرُهشأ . َۀّتِس  مَّلسو  ِهلاَءو   ] هیلع ُهَللا  یَّلص  ّیبَّنلا  َدعب  ْتَشاع  و 
زا ات  درکن  مّلکت  رگید  وا  اب  دومن و  يرود  وا  زا  دـش و  كانبـضغ  رایـسب  همطاف  دـیزرو . عانتما  همطاف  هب  هللا  لوسر  ثرإ  نداد  زا  رکبوبأ  »

ار رکبوبأ  دومن و  نفد  بش  رد  ار  وا  یلع  وا  رهوش  درک  تاـفو  نوچ  دومن . یگدـنز  هاـم  شـش  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  همطاـف  و  تفر . اـیند 
.« درازگ زامن  وا  رب  دوخ  درکن و  رادربخ 

______________________________

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. ْتبِضغ يأ  هیلع  تدَجَو  (- 1)
ص 139 ج 5 ، قالوب ، هّیریمأ  عبط  زا  و  ص 55 ؛ ربیخ ، ةوزغ  باب  ج 3 ، يراخب » حیحص  (- » 2)

143 ص : تدوم ، هلاسر 
هتساوخ هدومن و  لیوأت  فیحصت و  ياهنارهام  روطب  ار  همطاف  ندرکن  مّلکت  یسیع ، نب  ّیلع  زا  لقن  هب  ننس »  » رد يذمرت  هک  تسا  بیجع 

وت هب  هک  ام  ادخ ! لوسر  رتخد  دندرک : ضرع  همطاف  ترضح  هب  رمع  رکبوبأ و  دیوگیم : وا  دهدب . یتروص  رـس و  رکبوبأ  تیانج  هب  تسا 
ینعی درکن ؛ مّلکت  اهنآ  اب  رگید  همطاف  اذل  میراذگیمن ، ثرا  ام  هک  میدوب  هدینـش  ادخ  لوسر  زا  هک  دوب  نآ  تهج  هب  میدادـن ، ار  كدـف 

«1 . » دومنن مّلکت  رگید  ثاریم  بلط  كدف و  عوضوم  رد  دومن و  قیدصت  ار  اهنآ  مالک 
همطاف هک  هدـش  لقن  هریغ  و  يراخب »  » رد هک  ياهحیحـص  تایاور  لباقم  رد  و  تسا ، طلغ  اـجیب و  رایـسب  يذـمرت  فیحـصت  لـیوأت و  نیا 

زا ات  دننکن  ربخ  زامن  يارب  ار  رکبوبأ  دننک و  نفد  بش  ار  وا  هک  دومن  ّتیـصو  درکن و  مّلکت  دومنن و  تاقالم  وا  اب  رگید  دش و  كانبـضغ 
!؟ دناشوپب ار  هفاُحق  وبأ  دنزرف  تایانج  يور  دناوتیم  اجک  هیجوت  لیوأت و  نیا  تفر ، ایند 

لاح حرـش  رد  ۀـباغلا » دـسا   » رد درازگن . زامن  وا  رب  زین  هشئاع  شرتخد  هکلب  رکبوبأ  اهنت  هن  هک  دوب  هدومن  ّتیـصو  همطاف  ترـضح  يراـب 
تءآج ْتَیِّفُُوت  اّملف  دیوگ : سیَمُع  تنب  ءامـسأ ، هب  ّتیـصو  شعن و  نتخاس  ّتیفیک  هب  عجار  ترـضح  نآ  ّتیـصو  زا  دعب  همطاف  ترـضح 

. مَّلس ِهلاَءو و   ] هیَلع ُهللا  یَّلص  ِهللا  ِلوسر  ِتنب  َنیب  انَنیب و  لوَحت  ُۀّیمَْعثَخلا  هذه  َْتلاق : ٍرکبیبأ و  یلإ  ُۀشئآع  اْهتَکـشَف  ُءآمْـسأ ، اْهتَعَنَمف  ُۀشئآع 
ِتنب یَلع  َنلُخدَـی  نأ  مَّلـس  ِهلاَءو و   ] هیَلع ُهَللا  یَّلـص  ِّیبّنلا  َجاوزأ  ِتعنم  نأ  یَلع  ِکلَمَح  ام  ُءآمـسأ ! اـی  لاَـق : ِباـبلا و  یَلع  ٍرکبوبأ  فَقوف 

ِتعَنص  دَق  مَّلس و  َو  ِهلاَءو   ] هیَلع ُهللا  یَّلص  هللا  ِلوسر 
______________________________

ص 157 و 158 ج 4 ، ةوطع ، میهاربا  قیقحت  هنس 1382 ) رصم -  ) یبلحلا یبابلا  یفطصم  هعبطم  لّوا ، عبط  يذمرت » ننس  (- » 1)
144 ص : تدوم ، هلاسر 

. ُءآمـسأ ٌّیلع و  اهلَّسغ  و  ِْکتَرَمأ . اَم  یعَنْـصاف  َلاَق : کلذ . اهل  َعَنـصأ  نأ  یْنتَرمأ  ٌدحأ و  اهیَلع  َلخدَی  نأ ال  یْنتَرمأ  یه  ْتلاق : اًجَدْوَه ؟ اهل 
«1»

رکبوبأ شردـپ  هب  هشئاع  دادـن . هار  ار  وا  سیمع  رتخد  ءامـسأ  دـمآ ، همطاف  هناخ  هب  هشئاع  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  تاـفو  زا  دـعب  »
: تفگ درک و  تیاکش 

. تسا هتخادنا  هلصاف  ادخ  لوسر  رتخد  نایم  ام و  نایم  « 2  » هّیمَْعثَخ نز  نیا 
عنم ربـمغیپ  رتـخد  رب  دورو  زا  ار  ربـمغیپ  ياـهنز  هک  تسا  هدـش  بجوم  هچ  ءامـسأ ! يا  تفگ : داتـسیا و  همطاـف  هناـخ  ِرد  دـمآ و  رکبوبأ 

و مهدن ، ار  وا  هزانج  رب  دورو  هزاجا  سک  چیه  هب  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  همطاف  تفگ : ءامـسأ  ياهتخاس ؟ یجدوه  وا  يارب  و  ینکیم ،
ّیلع و  روایب . ياجب  تسا  هدرک  رما  همطاف  هچنآ  تفگ : رکبوبأ  مزاسب . وا  يارب  ار  توباـت  تروص  جدوه و  نیا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  وا 

.« دنداد لسغ  ار  همطاف  ترضح  ءامسأ ، بلاطیبأ و  نب 
. دش عقاو  بش  رد  زین  ترضح  نآ  نفد  دش و  عقاو  بش  رد  لسغ  نیا  و 

______________________________

ص 524 ج 5 ، یبرعلا ، ثاّرتلا  ءایحإ  راد  عبط  ۀباغلا » دسا  (- » 1)
معثخ وا  هدوب و  لَتفأ  سیمع  تنب  ءامـسأ  يـالعأ  ّدـج  هک : تسا  هدـمآ  ص 616  ج 2 ، یملعـألا ، ۀسّـسؤم  عبط  يربط » خـیرات   » رد (- 2)

نب کلام  نب  رماع  نب  ۀعیبر  نب  رماع  نب  ۀفاحق  نب  کلام  نب  بعک  نب  ثراحلا  نب  میت  نبا  دعم  نب  سیمع  تنب  ءامـسأ  یه  و  لاق : تسا .
رد ار  دوخ  تسد  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  تغل  رد  مَْعث  َخ   » و معثخ . وه  لـتفأ و  نب  فلخ  نب  سرفِع  نب  نارهـش  نب  هللا  بهو  نب  رـسن 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. درادن رب  تسد  نامیپ  زا  هک  هدرک  دای  مسق  هدرب و  ورف  هحیبذ  نوخ 
145 ص : تدوم ، هلاسر 

: دیوگ يرْزا  خیش 
« 1  » اهاَرثیَفُْعی یفطَصُملا و  ُۀَعَضبارِس  ُنَفُدت  ِرومالا  ّيِأل  و 

هک دندومن ) وحم  ار  شرثأ   ) هدرک ناسکی  كاخ  اب  ار  وا  ربق  يور  دندومن و  نفد  بش  ار  یفطـصم  رگج  هراپ  هک  دوب  ببـس  هچ  يارب  زا  »
»؟ دوشن مولعم 

______________________________

ص 160 يرزا » ناوید  (- » 1)
149 ص : تدوم ، هلاسر 

يرشخمز زا  تدوم  ثیدح  حیضوت  مجنپ  ریسفت  ]

میجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوعأ 
میحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 

نیرِهاّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمُحم  انِدّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َو 
نیّدلا  ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنَْأل  َنِم ا  نیعَمْجأ  ْمِِهئآدْعأ  یَلَع  ِهَللا  ُۀَنَْعل  َو 

میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَللِابّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 
: میرکلا ِهباتک  یف  میکحلا  ُهللا  َلاق 

. ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
( میرک نآرق  زا  هروس  نیمّود  لهچ و  يروش : هروس  زا  هیآ ، نیمّوس  تسیب و  )

تایاور اهنآ  ثیدـح  ریـسفت و  بتک  رد  هک  دـش  رکذ  و  تشذـگ ، ّتنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  یتایاور  هکرابم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ًاقباس 
. تسا هدش  دراو  اهنآ  هریس  زا  يوریپ  تیب و  لها  تّدوم  موزل  رد  يرایسب 

: دنکیم تیاور  مّلسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  ترضح  زا  فاّشک »  » ریسفت رد  يرشخمز 
ٍدَّمَُحم ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالأ  َُهل . اًروُفْغَم  َتاَـم  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَـم  ْنَم  َو  اـَلأ  اًدیِهَـش . َتاَـم  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَـم  ْنَم 

. اًِبئَآت َتاَم 
َُّمث ِۀَّنَْجلِاب ، ِتْوَْملا  ُکَلَم  ُهَرََّشب  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالأ  ِناَـمیْإلا . َلِمْکَتْـسُم  اًـنِمُْؤم  َتاَـم  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَـم  ْنَم  َو  اـَلأ 

. ٌریِکَن َو  ٌرِْکنُم 
ِیف َُهل  َحـُِتف  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالأ  اَهِجْوَز . ِْتَیب  َیلإ  ُسوُرَْعلا  ُّفَُزی  اَمَک  ِۀَّنَْجلا  َیلإ  ُّفَُزی  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالأ 

ِنَابَاب  ِهِْربَق 
150 ص : تدوم ، هلاسر 

َو ِۀَّنُّسلا  یَلَع  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالأ  ِۀَمْحَّرلا . ِۀَِـکئَلَم  َراَزَم  ُهَْربَق  ُهَللا  َلَعَج  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالأ  ِۀَّنَْجلا . َیلإ 
. ِۀَعاَمَْجلا

َتاَم ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِضُْغب  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالأ  ِهَللا . ِۀَمْحَر  ْنِم  ٌِسئاَء  ِْهیَْنیَع : َْنَیب  ٌبُوتْکَم  ِۀَـمَیِْقلا  َمْوَی  َءآَج  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِضُْغب  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالأ 
«1 . » ِۀَّنَْجلا َۀَِحئآَر  َّمُشَی  َْمل  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِضُْغب  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َو  َالأ  اًِرفاَک .

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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______________________________

نیّدـلا ییحم  هب  بوـسنم  ریـسفت   » رد زین  و  تسا ؛ هدروآ  ص 312  ج 8 ، ناــیبلا » حور   » رد زین  و  ص 220 ؛ ج 4 ، فاّشک »  » ریـسفت (- 1)
ص 57 يدلج ) هدزاود  عبط  زا   ) ج 10 دوخ ، ریسفت  رد  يزار  حوتفلاوبأ  زین  و  تسا . هدروآ  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  ص 433  یبرع »

. تسا هدرک  رکذ 
اب دوخ  ریبک  ریـسفت  رد  یبلعث  جیرخت  اب  ص 42 و 43 ، مجنپ ، عبط  ۀّمهملا » لوصفلا   » رد یلماع  نیّدلا  فرش  نیـسحلادبع  دّیـس  هللا  ۀیآ  و 

ةّدوملا هیآ : نمض  رد  شریسفت  رد  ار  ثیدح  نیا  يرشخمز  تسا : هتفگ  سپس  و  تسا ، هدرک  تیاور  ّیلجب  هللادبع  نب  ریرج  هب  شدانـسإ 
. دناهدرک تیاور  ًادنسم  یهاگ  اًلسرم و  یهاگ  لئاضف  بقانم و  رد  نیّفلؤم  و  تسا . هدروآ  مّلسم  لاسرإ  روطب  يروش  هروس  زا  یبرقلا  یف 

َدعب هُؤآنمُأ  و  ِۀغئآّسلا ، هِعئآرـش  ُلهانَم  و  ُۀغلابلا ، ِهللا  ُججُح  مّهنأل  مهل  ْتتبَث  اّمنإ  َۀیماّسلا  َۀلزنَملا  هذـه  ّنأ  ُملعت  َتنأ  و  دـیوگ : نآ  زا  سپ  و 
. هِّلل ٌضغبُم  مهل  ُضغبُملا  هِّلل و  ٌّبُحم  کلذ  ببسب  مهل  ُّبحُملاف  هیهن . هرمأ و  یف  هُؤآرفُس  و  هیحَو ، یلع  هلاَءو  هیلع  ُهللا  یّلص  ّیبّنلا 

: قَدزَرَفلا مهیف  لاق  انُه  نِم  و 
ُمَصتعُم  یًجنَم و  ُمُُهبرق  ٌرفکُمُهُضغب و  ٌنید و  مهُّبح  ٍرَشعَم  نِم 

ُمُه  لیق : ِضرألا  لهأ  ُریخ  نَم  َلیق  وأمهَتّمئأ  اوناک  یَقُّتلا  ُلهأ  َّدُع  ْنإ 
هدافتسا يارب  دورو  ّلحم  و  دنوادخ ، هغلاب  ياهتّجح  نانآ  هک  تسا  تباث  اهنآ  يارب  ببـس  نیا  هب  اهنت  میظع  هبترم  نیا  هک  ینادیم  وت  و  ] »

ره تلزنم  نیا  رطاخ  هب  سپ  دنتسه . شیهن  رما و  رد  وا  ناریفس  و  هلآو ، هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  وا  یحو  رب  نانیمأ  و  فراعم ، لالز  زا 
. تسا هدومن  ینمشد  ادخ  اب  درادب  نمشد  ار  اهنآ  هک  ره  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  اهنآ  هک 

نید و اهنآ  هب  ّتبحم  هک  تسا  یهورگ  زا  ل ل  مالّسلا ) هیلع  داّجس  ماما  ترضح   ) وا دیوگیم : ناشفیصوت  رد  قدزرف  هک  تساجنیا  زا  و 
لها زا  هاگره  تسا . ینامـسآ  ینیمز و  ياهالب  تافآ و  زا  ّتینوصم  تاجن و  بجوم  نانآ  هب  بّرقت  یکیدزن و  و  تسا ، رفک  اـهنآ  ضغب 

هچ نیمز  يور  دارفا  نیرتـهب  دوش : هتفگ  رگا  و  دوب ، دـنهاوخ  اـهنآ  ناـیاوشیپ  نارادـملَع و  ناـنآ  دـیآ  ناـیم  هب  ینخـس  تراـهط  يوقت و 
.«[ دنهدیم ناشن  هدومن و  یفّرعم  ار  نانآ  باوج ، رد  دنناسک ؟

هقیلعت نیا  همجرت  . ] تسا هدرک  نایب  دوخ  دالوا  يارب  ابیز  یتّیـصو  دراد و  یحرـش  دّمحم  لآ  ینعم  نایب  رد  هقیلعت  رد  نیّدلا  فرـش  دـّیس 
.[ تسا هدمآ  هقیلعت 3  ص 441 ، ج 13 ، یسانش » ماما   » باتک رد 

 151 ص : تدوم ، هلاسر 
تدوم 199  هلاسر 

دّمحم لآ  ّتبحم  رب  هکیـسک  دیـشاب ! هاـگآ  و  تسا . هدرم  دیهـش  دریمب  دّـمحم  لآ  ّتبحم  رب  هکیـسک  : » دـیامرفیم مرکا  لوـسر  ترـضح 
نامیا اـب  دریمب  دّـمحم  لآ  ّتبحم  رب  هکیـسک  و  تسا . هدرم  هبوت  اـب  دریمب ، دّـمحم  لآ  ّتبحم  رب  هکیـسک  و  تسا . هدرم  هدـیزرمآ  دریمب ،

زین رکنم  ریکن و  ربق : هدننک  لاؤس  ود  و  دهد ، تشهب  هب  هدژم  ار  وا  گرم  هتشرف  دریمب ، دّمحم  لآ  ّتبحم  رب  هکیـسک  و  تسا . هدرم  لماک 
. دنهد تشهب  هب  تراشب  ار  وا 

هناخ هب  تّرـسم  اب  ار  سورع  هکنآ  دـننام  یبایماک  رورـس و  تیاهن  اب  دـنربیم  تشهب  يوسب  ار  وا  دریمب ، دّـمحم  لآ  ّتبحم  رب  هکیـسک  و 
، دریمب دّـمحم  لآ  ّتبحم  رب  هکیـسک  و  دوشیم . هدوشگ  تشهب  هب  وا  ربـق  زا  رد  ود  دریمب ، دّـمحم  لآ  ّتبحم  رب  هکیـسک  و  دـنرب . رهوـش 

تعامج رب  ادخ و  لوسر  ّتنـس  رب  دریمب ، دّـمحم  لآ  ّتبحم  رب  هکیـسک  و  دـهدیم . رارق  تمحر  ناگتـشرف  هاگترایز  ار  وا  رازم  دـنوادخ 
. تسا هدرم  ادخ  ءایلوا 

( وا یناشیپ  طسو  رد   ) وا مشچ  ود  نیب  ددرگ  رـشحم  دراو  ریخاتـسر  زور  رد  نوچ  دریمب ، دّـمحم  لآ  توادـع  رب  هکیـسک  دیـشاب ! هاگآ  و 
رب هکیـسک  و  تسا . هتفر  ایند  زا  رفاک  دریمب ، دّمحم  لآ  توادع  رب  هکیـسک  و  تسا . سویأم  ادخ  تمحر  زا  صخـش  نیا  دوشیم : هتـشون 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


.« دیسر دهاوخن  وا  ماشم  هب  تشهب  يوب  دریمب ، دّمحم  لآ  توادع 
152 ص : تدوم ، هلاسر 

ترضح دّمحم  لآ  زا  دارم  دیوگیم : سپس  دیامنیم و  دییأت  دنکیم و  لقن  يرشخمز  زا  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ماما  زین  ار  ثیدح  نیا 
. تسا هدش  تباث  هرتاوتم  رابخأ  هب  تسین و  دیدرت  ّکش و  ياج  ینعم  نیا  و  دنتسه ، نیسح  نسح و  ءارهّزلا و  ۀمطاف  بلاطیبأ و  نب  ّیلع 

قدـص رد  نوچ  و  تفگ . ناوتیمن  لآ  ار  اهنآ  دـناهدومن ، لوبق  ار  ترـضح  نآ  توعد  هک  تّما  ای  ترـضح  نآ  براقأ  زا  اهنآ  ریغ  اّما  و 
دنهاوخ نینـسح  همطاف و  نینمؤملاریمأ و  رفن : راهچ  نامه  لآ  زا  دوصقم  نیقی  متح و  روطب  نیاربانب  تسا ، هدـش  عقاو  فالخ  اهنآ  هب  لآ 

. دنکیم دّمحم  لآ  تّدوم  بوجو  رد  لالدتسا  هب  عورش  بلطم  نیا  نایب  زا  سپ  و  « 1  » ط دوب .
نب سیق  زا  دوخ  لصّتم  دانـسإ  اب  شریـسفت  رد  یبلعث  قحـساوبأ  زا  مّوس ، باـب  رخآ  رد  ةّدوملا » عیباـنی   » رد يزودـُنق  زین  ار  ثیدـح  نیا  و 

رد يومح  هک : دیوگیم  هوالع  و  تسا . هدرک  تیاور  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  ترـضح  زا  ّیلجب  هللادبع  نب  ریرج  زا  مزاحیبأ 
«2 . » تسا هدمآ  نایبلا » حور   » و باطخلا » لصف   » رد نینچمه  هدروآ و  نیطمّسلا » دئآرف  »

: تسا هتفگ  سیردإ  نبا  دّمحم  یعفاش  ماما  میرک ، نآرق  ّصن  هب  تیب  لها  ّتبحم  بوجو  هب  عجار  و 
َُهلَزنأ  ناَءرُقلا  یف  ِهللا  َنِم  ٌضرَفُمکُّبُح  ِهَللا  ِلوسَر  ِتَیب  َلاَء  ای 

« 3  » َُهل َةولص  مُکیلَع ال  ِّلَُصی  َمل  نَمُمُّکنأ  ِردَقلا  ِمیظع  نِم  ُمُکافَک 
هدش و مزال  بجاو و  ادخ  فرط  زا  امش  ّتبحم  ادخ ! لوسر  تیب  لها  يا  »

______________________________

ص 166 ج 27 ، يزار » رخف  ریسفت  (- » 1)
ص 29 فجن ، عبط  ةّدوملا » عیبانی  (- » 2)

رون  » و ص 146 ، ۀقرحُملا » قعاوّصلا   » رد و  تسا ؛ یعفاش  مامإ  زا  راعـشأ  نیا  هک : تسا  هدومن  رکذ  ةّدوملا » عیبانی   » همّدقم هقیلعت  رد  (- 3)
ل ل ج 7 ، یناقرز ، بهاوملا » حرـش   » و تسا ، هدش  عبط  راصبألا » رون   » هیـشاح رد  هک  ص 118  نیبغاّرلا » فاعـسإ   » و ص 105 ، راصبألا »

. دناهدومن لقن  یعفاش  زا  ار  راعشأ  نیا  باتک ، نیا  ریغ  ص 7 و 
153 ص : تدوم ، هلاسر 

زا دتسرفن و  دورد  شیاهزامن  رد  امش  رب  هکیـسک  هک  سب  نیمه  امـش  ّتیـصخش  تمظع و  يارب  تسا . هدومرف  لزان  میرک  نآرق  رد  ارنآ 
.« دوب دهاوخن  لوبق  دروم  شزامن  ًادبأ  دنک ، يراددوخ  دّهشت  رد  تاولص  ءادهإ 

: تسا هتفگ  یعفاش  زین  و 
ِبتاک  ِالب  اّطُخ  دَق  ِنیَرطَسِِهب  اوَفلَأل  یبلَق  اوشَّتَف  ول 

« 1  » ِبناجیف ِتیبلا  ِلهأ  ُّبُح  َوٍبناج  یف  ُدیحّوتلا  ُلدعلا و 
رد دراگنب ، ار  اهنآ  یسیونطخ  هکنآ  نودب  هک  تفای  دنهاوخ  هتشون  رطـس  ود  نآ  رد  دنهد ، رارق  اشامت  شیامزآ و  دروم  ار  نم  بلق  رگا  »

.« تسا هتسب  شقن  ادخ  لوسر  تیب  لها  ّتبحم  رگید  فرط  رد  و  دیحوت ، لدع و  بلق ، ِفرط  کی  رد  تسا ؛ هتسب  شقن  نم  لد 
تاّیمّلسم زا  لدع  دیحوت و  هب  داقتعا  بوجو  دننام  تیبلها  ّتبحم  بوجو  یعفاش  دزن  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  راعـشأ  نیا  زا  و 

ّهنأک و  دوریم ؛ رامـشب  ءاّرغ  تعیرـش  لوصا  سُـسا و  زا  لدـع ، دـیحوت و  هب  نّیدـت  هجرد  هبتر و  رد  تیبلها  تـالاوم  هب  نّیدـت  و  تسا ،
رارقرب رگید  هیاپ  کی  اـب  طـقف  اـِنب  هک  تسا  مولعم  و  بارخ ، وا  تاداـقتعا  نید و  هیاـپ  کـی  دـشاب  هتـشادن  تیب  لـها  هب  ّتبحم  هکیـسک 

. دوب دهاوخن 
: دیوگ یعفاش  زین  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ِضِهاّنلا  اهِفیخ و  نِکاسب  ْفَتها  ویَنِمنِم  « 2  » ِبَّصَحُملاب ِْفق  اًبکار  ای 
______________________________

ص 568 فجن ، عبط  ةّدوملا » عیبانی  (- » 1)
بَّصَحُملاب ًةَدـْقَر  َدَـقَرَف   » ثیدـح رد  یلو  تسا ، رامج  یمر  ّلحم  يانعم  هب  تغل  لها  دزن  رد  بَّصَُحم  دـیامرف : نیرحبلا » عمجم   » رد (- 2)

هک تسا  یعیسو  لیسم  زین  حطبأ  و  تفگ . بَّصحم  ناوتیم  دشاب  دایز  نآ  رد  هزیرگنـس  هک  یئاج  ره  هب  اریز  تسا ، حطبأ  بّصحم  زا  دارم 
ثیدح نیا  رد  بّصحم  زا  دارم  و  دشابیم . یّلعم  ناتسربق  نآ  رخآ  تسا و  ینم  بعش  عطقنم  نآ  لّوا  و  تسا ، دایز  هزیرگنـس  نآ ل ل  رد 
یتعاس ءاشع ، برغم و  زامن  زا  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  ترضح  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  نوچ  تسین ، رامج  یمر  ّلحم 

دوشیمن اذل  دنک ، تکرح  هّکم  هب  ینم  زا  لاوز  زا  دعب  یجاح  هک  تسنیا  ّتنـس  نوچ  و  بَّصحملاب ؛  ًةدقر  َدَـقَر   ) دـندیباوخ بّصحم  رد 
حطبأ رد  هّکم  یکیدزن  رد  ترضح  بیصحت  ءاشع و  برغم و  زامن  ًامّلسم  هکلب  دشاب ، رامج  یمر  ّلحم  رد  هللا  لوسر  ءاشع  برغم و  زامن 
یبعش نامه  بّصحم  زا  دارم  هک : دناهتفگ  یضعب  و  ینم . رد  تسا  رامج  یمر  ّلحم  بَّصَُحم  دیوگ : برعلا » ناسل   » رد و  تسا . هدش  عقاو 
نوـچ تسا  راـمج  یمر  ّلـحم  ناـمه  بّصحم  زا  یعفاـش  دارم  هک  تسا  موـلعم  و  دـشابیم . ینم  هّکم و  نیب  حـطبأ و  هب  لـصّتم  هک  تـسا 

ینم يوسب  رعـشم  زا  مدرم  رحـس  رد  هّتبلا  و  نک . ادـن  دـنیآیم  ینم  يوسب  رحـس  ماگنه  رد  هک  یمدرم  هب  تسیاب و  بّصحم  رد  دـیوگیم :
. هّکم يوس  هب  ینم  زا  هن  دنیآیم 

ِِضئآفلا  ِتارُفلا  « 1  » ِلَْهنُمَک اًضیَفینِم  یلإ  ُجیجَحلا  َضاف  اذإ  اًرَحَس   154 ص : تدوم ، هلاسر 
ِِضقاِنب  َسیل  ِتیَبلا  ِلْهأ  ِءآلِوليّذلا  ِرَفَّنلا  َنِم  ّینأ  ُمُهِْربخا  و 

« 3  » و « 2  » یِضفارّینأ ِنالَقَّثلا  ِدَهشَْیلَفٍدَّمَُحم  ِلاَء  ُّبح  اًضفَر  َناک  نإ 
______________________________

. تسا هدروآ  َمَظَن  امَک  شریسفت  رد  يزار  رخف  و  تسا ، هدرک  رکذ  مَطَْتلُمَک  شریسفت  رد  یسولآ  (- 1)
رد یمتیه  رجح  نـبا  و  رجح . نـبا  نـع  اًـلقن  ص 568 ، فجن ، عـبط  ةّدوـملا » عیباـنی   » و ص 166 ؛ ج 27 ، يزار » رخف  ماـما  ریــسفت  (- » 2)

. تسا هدروآ  ار  مراهچ  مّود و  لّوا و  تیب  ص 79 ، ۀقرحملا » قعاوّصلا  »
. اًیغب اًدسح و  ضفّرلا  یلإ  ُجراوخلا  ُهَبـسَن  نیح  کلذ  ّیعفاّشلا  لاق  اّمنإ  و  ُّیقهیبلا : لاق  دیوگیم : رجح  نبا  یعفاش ، زا  تایبأ  نیا  لابند  هب  و 

ّدَِربیّننأک یّتح  کنم  اًمتَک  لاز  ام  و  لاقف : اًتایبأ  باـبلا  اذـه  یف  َتلمع  ولف  تیبلا  َلـهأ  یلاُوت  ٌلـجر  کـّنإ  ُّینزملا : لاـق  دـق  اًـضیأ و  هل  و 
ُمَجعأل  َنیلئآّسلا  باوج 

ُمَلسأ  ءآشولا و  لوق  نم  َمَلسِتلیتّدوم  ءآفص  ْعَم  ّيدُو  ُُمتکأ  و 
راعـشأ هلمج  زا  و  دنداد . ندوب  یـضفار  تبـسنوا  هب  ملظ  دسح و  يور  زا  جراوخ  هک  تفگ  یتقو  یعفاش  ار  تایبأ  نیا  دیوگیم : یقهیب  ] »
تیالو هرابرد  شاک  يا  سپ  يراد ، تسود  ار  تیب  لها  هک  یتسه  يدرم  وت  تفگ : وا  هب  هک  ینزم  نخـس  باوج  رد  هک  تسا  يرعـش  وا 
باوج یئاناوت  نم  ایوگ  هکیئاج  ات  منکیم  نامتک  وت  زا  ار  دوخ  ءـالو  یتسود و  نم  ًاـمئاد  تسا : هتفگ  هدورـس و  یتفگیم ! يرعـش  اـهنآ 

. مرادن ار  ناگدننک  تساوخرد 
: دیوگ یعفاش  زین  و  مینامب ]». ملاس  نانیچ  نخس  ّرش  زا  مدوخ  مه  وت و  مه  ات  ماهتخاس ، هشیپ  ار  نامتک  مصلاخ  ّتبحم  دوجو  اب  نم 

يداقتعا  ینید و ال  ُضفّرلا  امالک  ُتلق  َتضَّفرت  اولاق 
يداه  َریخ  ٍمامإ و  َریخٍکش  ریغ  نم  ُتیَّلََوت  ْنکل 

ِدابِعلا  ُضَفرأ  یّننإفًْضفَر  ِّیلولا  ُّبح  ناک  نإ 
نیرتهب یتسود  تیالو و  یّکـش  چیه  نودب  نم  نکیلو  تسین . نم  داقتعا  نید و  ندش  یـضفار  زگره ! متفگ : ياهدش ! یـضفار  دنتفگ : ] »

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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.«[ مناگدنب نیرتیضفار  نم  هکیتسردب  سپ  تسا ، ندش  یضفار  ادخ  ّیلو  نتشاد  تسود  رگا  ماهتفرگ . لد  هب  ار  رگتیاده  نیرتهب  ماما و 
نیا نایم  و  تسا ، هدرک  لقن  یعفاش  زا  ار  مراـهچ  لّوا و  تیب  ص 51 ، قداّصلا » رفعج  مامإلا   » باتکرد يدنُج  میلحلا  دبع  راشتـسم  (- 3)

. تسا هدرک  طبض  ِضهاّنلا  اهِفیخ و  دعاقب  ْفَتها  و  ترابع : اب  ار  لّوا  تیب  و  تسا ، هلـصاف  یتیب  ینعی  تسا ، هدومن  يراذگ  هطقن  تیب  ود 
 ... ] دِـشُنیف زاجحلا  یف  ٍّیلع  ءآنبأ  یلإ  ظ ] اًنانَْحت -  ] اناتحت ُّزَتْهَی  ورمع  عماج  یف  َّیعفاّشلا  َُملاعلا  عِمـس  و  دـیوگ : راعـشأ  نیا  لقن  زا  لـبق  وا 

ار رعـش  نیا  زاـجح ، رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  هب  یگتـسبلد  قوـش و  اـب  هـک  دندینـش  ورمع  دجـسم  رد  ار  یعفاـش  هـتفگ  ناـیناهج ، »
.«[ دورسیم

155 ص : تدوم ، هلاسر 
رظن رد  دننکیم ، تکرح  ینم  هب  رعشم  زا  هک  ار  ّتیعمج  لیس  حبص و  ماگنه  ینم  هب  مارحلا  رعشم  زا  ار  مدرم  ندومن  چوک  هرظنم  یعفاش 

هچ دارفأ  ماـمت  هب  هدومن  ّتیعمج  هب  يور  تسیاـب و  ینِم  رد  راـمِج  یمر  ّلـحم  رد  بکرم ! رب  راوس  يا  : » دـیوگیم هدوـمن و  مّسجم  دوـخ 
رد هکنانآ  هچ  هتفرگ و  اج  فیخ  دجسم  رد  هکنانآ 

156 ص : تدوم ، هلاسر 
هب وگب و  دـننکیم ، تکرح  ینم  يوسب  بآ  رپ  ياهناخدور  ياهجوم  نتخیر  ورف  دـننام  نایجاح  هک  يرحـس  تقو  نآ  رد  دـنتکرح ، لاح 

: هک هدب  ار  ربخ  نیا  نانآ 
. منکشیمنار دّمحم  لآ  يالو  ّتبحم و  هک  متسه  يدارفأ  نآ  زا  نم 

.« متسه نایضفار  زا  نم  هک  دنهد  یهاوگ  سنا  ّنج و  سپ  دشاب ؛ دّمحم  لآ  ّتبحم  رد  ندوب  یضفار  دوشب  انب  رگا 
: تسا هدورس  ْمُُکلَئْسَأ * ُْلق ال  هکرابم : هیآ  هب  دانتسا  هب  هک  تسا  هدش  لقن  یبرعلا  نبا  نیّدلا  سمش  خیش  زا  زین  و 

َیبرُقلا  یُنثِرُوی  دُعبلا  ِلهأ  ِمغَر  یلعًۀلیسو  هط  َلاَء  یئآلِو  ُتیأر 
« 1  » َیبرُقلا ِیف  َةّدوملاّالإ  ِهِغیلبَتبيدُهلا  یلع  اًرجأ  ُثوُعبملا  َبَلط  امَف 

دنوادـخ هب  ارم  هدوـب و  بجاو  دّـمحم  لآ  ّتبحم  ءـالِو و  هک  متفاـی  نینچ  تقیقح ، مـیرح  زا  رود  دارفأ  شور  فـالخ  رب  نـم  : » دـیوگیم
رگم تساوخن  دوخ  غیلبت  يازإ  رد  يدزم  مدرم  زا  تسا ، هدیزگرب  قلخ  تیاده  يارب  تلاسر  هب  دنوادخ  ار  وا  هک  ربمغیپ  دـنکیم . کیدزن 

.« ار یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  ّتبحم و 
هنسح هچرگ  هک : تسا  دراو  رخف  ماما  و  فاّشک »  » ریسفت رد  ًانْسُح ، اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  هکرابم : هیآ  لیذ  ریـسفت  هرابرد  اّمأ  و 
روطب اهنآ  تّدوم  لماش  تسا ، هدش  رکذدّمحم  لآ  تّدوم  رکذ  لابند  رد  هکنآ  هنیرق  هب  نکلو  ددرگیم ، یبوخ  راک  ره  لماش  تسا و  ّماع 

«2 . » ددرگیم قیقحت  دیکأت و 
______________________________

ود نیا  ص 310  ج 2 ، ریدغلا »  » باتک رد  زین  و  [ ؛ ص 168 ۀقرحملا » قعاوّصلا   » زا لقن  هب  ص 4 ، فجن ، عبط  ةّدوملا » عیبانی   » همّدقم (- 1)
هدمآ ص 327 و ص 445  دّرجم » حور   » باتک رد  یلو  تسا . هدومن  رکذ  یبرعلا  نب  نیّدلا  سمـش  خیـش  زا  قعاوّصلا »  » زا لقن  هب  ار  تیب 
یبرع نب  نیّدـلا  ییحم  هب  ار  تیب  ود  نـیا  ص 281  ج 2 ، مشـش ، سلجم  نینمؤملا » سلاـجم   » رد يرتست  هللارون  یـضاق  موحرم  هک  تسا 

.[ تسا هدومن  دنتسم 
ص 167 ج 27 ، يزار » رخف  ریسفت   » و ص 221 ؛ ج 4 ، فاّشک »  » ریسفت (- 2)

157 ص : تدوم ، هلاسر 
هیلع نینمؤملاریمأ  ترضح  نفد  زا  دعب  هفوک  دجـسم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هبطخ  نوچ  نیطمِّسلا » رَرُد  مظن   » رد

: دروآیم ترضح  نآ  زا  ار  تالمج  نیا  هبطخ  نایاپ  رد  دنکیم ، لقن  مالّسلا 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


. اًریِهْطَت ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهَللا  َبَهْذَأ  َنیذَّلا  ٍْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  اَنَأ  َو 
یَلَع ْمُهَتَّدَوَم  َیلاَعَت  ُهَللا  َضَرَف  َنیِذَّلا  ٍْتَیب  ِلْهأْنِم  اَنَأ  َو  اَنِدـْنِع . ْنِم  ُدَعْـصَی  َو  اَنِیف  ُلِْزنَی  ُم  الَّسلا  ِْهیَلَع  ُلِیئَْربَج  َناَک  َنیذَّلا  ٍْتَیب  ِلْهأ  ْنِم  اَنَأ  َو 

اَُنتّدَوَم ِۀَنَسَْحلا  ُفاَِرْتقا  َو  ًانْسُح . اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  ْمِهِیف : ُهَللا  َلَْزنَأ  َو  ٍِملْسُم  ِّلُک 
«1 . » ِْتیَْبلا َلْهَأ 

هّزنم كاپ و  تراهط ، یکاپ و  هجرد  تیاهن  هب  دـینادرگ و  هزیکاپ  یگدولآ  يدـیلپ و  ره  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  متـسه  یتیب  لـها  زا  نم  »
باتک رد  دـنوادخ  هک  متـسه  یتیب  لها  زا  نم  و  تفریم . الاب  ام  دزن  زا  دـشیم و  لزان  ام  هب  لـیئاربج  هک  متـسه  یتیب  لـها  زا  نم  و  دومرف .

ار يرجأ  امـش  زا  ادخ  نید  غیلبت  لباقم  رد  نم  ربمغیپ ! يا  وگب  هدومرف : هک  اجنآ  تسا ، هدینادرگ  بجاو  ار  ام  تّدوم  ّتبحم و  شـسّدقم 
و مینادرگ . نوزفا  وا  هرابرد  ار  یکین  ام  دروآ  ياـجب  ياهنـسح  هک  یـسک  و  دیـشاب . هتـشاد  ّتبحم  نم  ياـبرقأ  هب  هکنیااـّلإ  منکیمن  بلط 

.« تسا تیب  لها  ام  تّدوم  نامه  یکین ، ریخ و  باستکا  زا  روظنم 
رد ص 8 و  فجن ، عبط  ةّدوملا » عیبانی   » رد يزودـنق  نینچمه  ص 30 و  ج 16 ، ۀغالبلا » جهن  حرـش   » رد زین  دیدحلا  یبأ  نبا  ار  هبطخ  نیا 

. دناهدرک رکذ  ص 29  ج 5 ، نایبلا » عمجم   » ریسفت
______________________________

ص 148 نیطمِّسلا » ررُد  مظن  (- » 1)
158 ص : تدوم ، هلاسر 

یلاُمث هزمحوبأ  هک  دنکیم  هفاضا  زین  دنکیم و  تیاور  حیحص  قیرط  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  زا  ار  هبطخ  نیا  عمجم »  » بحاص و 
. دناهدرک ریسفت  دّمحم  لآ  تّدوم  هب  ار  هنسح  فارتقا  يّدُس ، و 

لآ تیالو  لوبق  هک  ار  یناسک  نآ  تسا  هدنراذگرکش  هدنزرمآ و  دنوادخ   » مهتیالِو ِلهأل  ٌروکـش  ٌروفغ  ُهللاو  هک : تسا  هدمآ  ریـسافت  رد 
.« دنیامن دّمحم 

: دنکیم لالدتسا  هجو  دنچ  هب  همیرک  هیآ  زا  تیب  لها  تّدوم  بوجو  هب  لالدتسا  يارب  دوخ  ریسفت  رد  يرشخمز  يراب ،
َمَّلَـسَو ِِهلاَءَو   ] ِْهیَلَع ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ِلوُسَر  َیلإ  ُتْوَکَـش  لاـق  هک : تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  بلاـطیبأ  نب  ّیلع  نینمؤـملاریمأ  زا  هکنآ : لّوا 

«1 . » ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  َْتنَأ و  َو  اَنَأ  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ْنَم  ُلَّوَأ  ٍۀََعبْرأ !؟ َِعباَر  َنوُکَت  ْنَأ  یَضَْرت  اَمَأ  َلاَقَف : ِیل . ِساَّنلا  َدَسَح 
یضار ایآ  دندومرف : هللا  لوسر  ترـضح  مدومن . هوکـش  دندربیم  نم  هب  مدرم  هک  يدسح  زا  ادخ  لوسر  دزن  نم  هک : دیامرفیم  ترـضح  »

.« میتسه نیسح  نسح و  وت و  نم و  دنوریم ، تشهب  هب  هک  یناسک  نیلّوا  یشاب !؟ رفن  راهچ  زا  یکی  هک  یتسین 
رب هک  یـسک  رب  تسا  مارح  تشهب   » ِیتَْرتِع ِیف  ِیناَذاَء  َو  ِیتـَْیب  َلـْهَأ  َمَلَظ  ْنَم  یَلَع  ُۀَّنَْجلا  ِتَمِّرُح  دـندومرف : هللا  لوسر  ترـضح  هکنآ : مّود 

.« دناسر رازآ  مدوخ  ترتع  رد  ارم  دنک و  ملظ  نم  تیب  لها 
«2 . » دش رکذ  هک  تیاور  نیا  رخآ  ات  اًدیِهَش -. َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلاَء  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  ادخ : لوسر  ترضح  لوق  مّوس : و 

______________________________

. تسا هدرک  رکذ  ص 311  ج 8 ، نایبلا » حور   » رد زین  يوسورب  یّقح  لیعمسا  خیش  ار  ثیدح  نیا  (- 1)
ص 220 ج 4 ، فاّشک »  » ریسفت (- 2)

159 ص : تدوم ، هلاسر 
: یلاعت هلوق  ریسفت  رد  ساّبع  نبا  زا  تسا ، هدمآ  زین  ۀقرحملا » قعاوّصلا   » رد هکنآ  امک  لبنح  نب  دمحأ  دیامرف : نیّدلا  فرش  دّیـس  موحرم 

. تسا دّمحم  لآ  تّدوم  دارم  تسا : هتفگ  وا  هک  دنکیم  تیاور  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو 
. دنکیم تیاور  زین  ساّبع  نبا  زا  تسا ، هدمآ  دَّبؤُملا » فرّشلا   » باتک رد  هکنآ  امک  متاحیبأ  نبا  زین  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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تمدخ دنتفگ : راصنأ  تفای ، ماکحتسا  مالسا  ترجه ، زا  دعب  نوچ  هک : تسا  يورم  ساّبع  نبا  زا  شریـسفت  رد  یلامث  هزمح  وبأ  زا  زین  و 
رد ریگب و  ار  ام  لاومأ  نیا  دمآ ، دـهاوخ  شیپ  امـش  يارب  یّمهم  روما  دـعب ، هب  نیا  زا  هک  مینک  ضرع  وا  هب  میوش و  فّرـشم  ادـخ  لوسر 

. دش لزان  ْمُُکلَئْسَأ * ُْلق ال  هیآ : دنتشاد ؛ ضورعم  ار  دوخ  بلطم  دندش و  فّرشم  ترضح  نآ  تمدخ  سپس  دنب . راکب  دوخ  دصاقم 
دزن زا  راصنأ  سپ  دینک . تّدوم  نم  تلحر  زا  دعب  نم  يابرقأ  هب  . » ِِهلْوَِقل َنیِِملْـسُم  اوُجَرَخَف  يِدـَْعب ، ْنِم  ِیَتباَرَق  َنوُّدََوت  دـندومرف : ترـضح 
هداد تبسن  ادخ  هب  هتسب و  ارتفا  دّمحم  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنتفگ : نیقفانم  نکل  و  دندش ». جراخ  تعاطا  میلـست و  لامک  اب  ترـضح  نآ 

يرَْتفا َنُولوُقَی  ْمَأ  دش : لزان  هیآ  نیا  دنک ؛ لیلذ  شیابرقأ  لباقم  رد  دوخ  زا  دعب  ار  ام  تّدوم ، میلـست و  نیا  هطـساو  هب  دهاوخیم  وا  تسا ،
.« تسا هتسب  ارتفا  غورد  هب  ادخ  رب  وا  دنیوگیم : هکلب  « » 1 . » ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع 
« ۀقرحملا قعاوّصلا   » رد هک  روطنامه  يوََغب ، یبلعث و  زینار  ثیدح  نیا  و 

______________________________

يروّشلا  هروس 42 : زا  هیآ 24 ، ردص  (- 1)
160 ص : تدوم ، هلاسر 

ط دناهدرک . تیاور  ساّبع  نبا  زا  تسا  هدمآ 
زا تیب  لها  اب  ِفلاخم  هباحـص  هنوگچ  نیبب  دتـسرفیم ! خزود  نوردنا  رد  ار  شبحاص  هنوگچ  هک  دشکب  ار  دـسح  ادـخ  دـیوگیم : سپس 

قافن هرابرد  ات  دندومن ، بیذکت  تسا  نیما  قداص و  هک  ار  دوخ  ربمغیپ  ادخ ، يایلوا  اب  ندومن  دسح  تهج  هب  و  دندش ، جراخ  ادـخ  نید 
. دننکیم توالت  زور  بش و  ره  رد  ناناملسم  هک  ینآرق  دش ، لزان  دیجم  نآرق  رد  هیآ  نیا  اهنآ 

يّدح هب  ات  درک  ومن  هدومن و  دشر  هّیما ، ینب  زا  نادنمتردق  ندمآ  راک  يور  اب  دندیشاپ ، قافن  لها  هک  یمخت  نامه  لاوحأ ، نیا  همه  اب  و 
ّتلع هب  طقف  بیجع  يالب  نیا  و  تفرگ . ياج  ناهذأ  رد  ههبـش  دـش و  سبتلم  رما  دـندش و  لـفاغ  نآ  ياـنعم  هیآ و  نیا  زا  ناناملـسم  هک 

زا ادخ  باتک  رد  هکنآ  اب  دندراذگ ، هباحص  زا  درف  ره  تلادع  رب  ار  دوخ  يانب  اهنآ  هک  لّوا  ردص  هقبط  رب  تسا  ناناملسم  روهمج  دامتعا 
. دننکیم توالت  ار  یتایآ  هشیمه  ادخ  لوسر  گرم  هب  تبسن  اهنآ  راظتنا  نیقفانم و  نوؤش 

ّدر و ثحب و  قیقحت و  باب  و  دـش . عونمم  اـهنآ  لاوحأ  رد  ندرک  ثحب  ندومن و  روغ  یّلک  روطب  هک  دـش  دـیدش  ياهزادـنا  هب  ـالب  نیا  و 
عیاض ار  قئاقح  زا  يرایـسب  دـندروآ و  لمعب  توکـس  قفانم  هباحـص  نآ  تالاوحأ  رد  ثحب  زا  دـش ، هتـسب  نیملـسم  يور  رب  نوچ  داـقتنا 

اَّلِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  هیآ : يانعم  رد  تهج  نیدب  زین  و  دندومن . یقفانم  ره  نت  رب  تقیقح  زا  یسابل  دوخ  هلطاب  ءارآ  قبط  دندومن و 
تسا و هدش  دراو  ترـضح  نآ  رّهطم  ترتع  تّدوم  رب  ادخ  لوسر  زا  هک  یـصوصن  همه  نیا  دوجو  اب  دندرک ، فالتخا  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا 

نایاپ هب  نیّدلا  فرش  دّیس  هماّلع  مالک  اجنیا  ات  « 1  » ط دنکیم . نانآ  تّدوم  هب  رما  ار  تّما  مامت  ّمات ، تحارص  اب  هک  یناوارف  ثیداحأ  نیا 
. دوب نقتم  فیطل و  یثحب  ّقحلا  و  دیسر ؛

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  یفاک »  » رد ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  و 
______________________________

ص 222 و 223 ۀّمهملا » لوصفلا  (- » 1)
161 ص : تدوم ، هلاسر 

: َلِیق َۀَی ؟ َْأل  ا  ًۀَنَـسَح - ْفِرَتْقَی  نَم  َو  َیبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَـسَأَآل  ُلق  ِۀَـی : َْأل  ِهِذِـه ا  ِیف  ِةَرْـصَْبلا  ُلْهَأ  ُلوُقَی  اَم  ُمالَّسلا : ِهیَلَع  َلاق 
َو ِنَسَْحلا  َو  َۀَـمِطاَف  َو  ٍّیلَع  ِیف  ِْتیَْبلا : ِلْهَأ  ِیف  ًۀَّصآَخ  اَنِیف  َْتلََزن  اَمَّنإ  اُوبَذَـک ، َلاَـق : ِِهلاَءَو . ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ِلوُسَر  ِبِراَـقِأل  َنُولوُقَی  ْمُهَّنإ 

«1 . » ِءآَسِْکلا ِباَحْصأ  ِْنیَسُْحلا ،
عیمج هب  عجار  هیآ  نیا  دنیوگیم : اهنآ  هک  دنداد  خساپ  ترـضح  نآ  هب  دنیوگیم ؟ هچ  هیآ  نیا  ینعم  رد  هرـصب  لها  دـندومرف : ترـضح  »

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. تسادخ لوسر  يابرقأ 
ّیلع و ءاسک : باحـصا  تیب ، لها  هرابرد  هیآ  نیا  تسا ، هدـش  لزان  یئاهنت  هب  اـم  هراـبرد  هیآ  نیا  دـنیوگیم ، غورد  دـندومرف : ترـضح 

.« تسا نیسح  نسح و  همطاف و 
یَلَع ِهَللا  َنِم  ٌۀَضیِرَف  ِهَللاَو  َیِه  َلاَقَف : ِۀَی . َْأل  ِهِذَـه ا  ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنإ  دـنکیم : ثیدـح  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یقرب  نساحم »  » باتک رد  و 

هک يادخ  هب  دنگوس  دندومرف : ترضح  دش . لاؤس  تّدوم  هیآ  هب  عجار  ترضح  زا  « » 2 . » ِِهْتَیب ِلْهأ  ِیف  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمل  ِداَبِْعلا 
دراو ترـضح  نآ  تیب  لها  هب  تبـسن  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّمحم  هرابرد  شناگدنب ، رب  تسادخ  ضئارف  زا  ياهضیرف  تّدوم 

.« تسا هدش 
ُماَلَّسلا  ُمِْهیَلَع  ُۀَِّمئَألا  ُمُه  َلاَقَف : ِۀَی . َْأل  ِهِذَه ا  ْنَع  َِلئُس  ُهَّنإ  هک : تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یفاک »  » باتک رد  زین  و 

يوذ زا  دارم  دندومرف : ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  تسا  هدش  رکذ  ْمُُکلَئْسَأ * ُْلق ال  هیآ : رد  هک  یبرقلا  يوذ  هک  دش  لاؤس  ترـضح  زا  »
«3 .« » دنتسه مالّسلا  مهیلع  هّمئأ  طقف  هیآ  نیا  رد  یبرقلا 

بوجو  یبرقلا و  يوذ  عوضوم  هرابرد  هک  يرابخأ  دافم  هک  دوشیم  هظحالم 
______________________________

ص 513 ج 2 ، یفاص »  » ریسفت (- 1)
ردصم نامه  (- 2)
ردصم نامه  (- 3)

162 ص : تدوم ، هلاسر 
ناگرزب دوخ  هچنآ  زا  ریغ  تیب  لها  تّدوم  هرابرد  یئاعّدا  چیه  هعیـش  تسا . دـحاو  تسا ، هدـش  دراو  یّنـس  هعیـش و  قیرط  زا  اهنآ  تّدوم 

لوسر دوخ  زا  نیقی  مّلـسم و  روطب  دّمحم  لآ  تّدوم  بوجو  هکنآ  رب  تسا  لیلد  دوخ  نیا  و  تسا ؛ هدومنن  دناهدروآ  دوخ  بتک  رد  هّماع 
. تسا هدش  هیصوت  تّما  هب  هللا 

اهنآ زا  ادخ  لوسر  تفالخ  يربک و  تیالو  زا  ار  اهنآ  قوقح  مامت  دندراذگ و  دّـمحم  لآ  رازآ  رب  انب  لّوا  زور  زا  دّـمحم  لآ  ءادـعأ  یلو 
رمک بئاصم  مالآ و  اسرف و  تقاط  ياهراشف  رد  ار  اهنآ  تهج  ره  زا  دـندرک و  عنم  هللا  لوسر  ثاریم  سمخ و  زا  ار  اهنآ  یّتح  دـنتفرگ و 

. دنداد رارق  نکش 
ایئآِدن  یتَخْرَص و  ُعَمسَت  َتنک  نإيَرَّثلا  ِقابطأ  َتَحت  ِبَّیَغُملل  ُلق 

« 2  » و « 1  » ایلاَیل َنرِص  ِماَّیألا  یَلع  تَّبُصاهَّنأ  َول  ٌبئآصَم  َّیَلع  تَّبُص 
اَوتأ یّتح  ٌۀعامج  ُهعم  یَـشَمف  ُرمع ، ماق  درک ، يراددوخ  تعیب  يارب  ندـمآ  زا  یلع  نوچ  دـیوگیم : يرجه  یّفوتم 276  يرَوَنیِد  هبیَتـُق  نبا 
ِیبَأ ِْنبا  ِباَّطَْخلا و  ِْنبا  ِنِم  َكَدَْعب  اَنیَِقل  اَذاَم  ِهَللا ، َلوُسَر  اَی  َِتبأ ! اَی  اِهتوص : یَلعأب  تَدان  مهَتاوصأ  ْتعِمَـس  اّملف  َبابلا ، اوُّقَدَف  ۀمطاف ، َباب 

. دندیسر همطاف  هناخ  هب  ات  دندرک  تکرح  یتعامج  وا  اب  تساخرب و  رمع  ماگنه  نیا  رد  « » 3 . » َۀَفاَُحق
! ادخ لوسر  يا  نم ! ردپ  يا  دز : دایرف  رتدنلب  هچ  ره  یئادص  اب  دینـش ، رد  تشپ  زا  ار  نانآ  يادـص  همطاف  ترـضح  نوچ  دـنتفوک ، ار  رد 

بئاصم و رایسب  هچ 
______________________________

، يونشیم ارم  نخـس  یهدیم و  شوگ  ارم  دایرف  هلان و  رگا  تسا : هدش  ناهنپ  نیمز  ياهکاخ  ریز  رد  هک  ینابرهم  ردپ  نآ  هب  وگب  (- ] » 1)
یناـملظ بش  دـننام  دـشیم  دراو  نشور  ياـهزور  رب  رگا  هک  دـش  دراو  نم  رب  یئاهتبیـصم  ناـنچ  یتـسبرب  تخر  اـیند  زا  وت  هکیماـگنه  زا 

.«[ دندشیم کیرات 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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و تسا ، هدرک  تیاور  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  هک  يراعـشأ  ِنمـض  رد  [ ؛ ص 168 ج 1 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم » (- » 2)
.[ دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  رد ص 257  راعشأ  نآ  مامت 

ص 13 ج 1 ، ۀسایّسلاو » ۀمامإلا  (- » 3)
163 ص : تدوم ، هلاسر 

.« دیسر ام  هب  رکبوبأ  باّطخلا و  نب  رمع  زا  وت  زا  دعب  هک  یئاهرازآ 
ُحیصَی و مّلـسو  ِهلاء  و   ] هیَلع ُهللا  یّلـص  َهللا  ِلوسر  ْربَِقب  ٌّیلع  َقِحَلَف  دنریگب ، تعیب  دنتـسناوتن  دجـسم  رد  یلع  زا  هکنآ  زا  سپ  دیوگیم : زین  و 

ربـق يوررب  ار  دوخ  هدـیناسر و  ادـخ  لوسر  ربـق  هب  ار  دوخ  یلع  « » 1 . » یَنَنُوُلتْقَی اوُداَـک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنإ  ِّما  َْنباَـی  يداـُنی : یکبَی و 
فیعـض ریقح و  ارم  وـت  تّما  مرداـم ! دـنزرف  يا  ادـخ ! لوـسر  يا  تفگیم : دـنلب  يادـص  اـب  درکیم و  هیرگ  دزیم و  داـیرف  تخادـنا و 

.« دنشکب ارم  هک  دوب  کیدزن  دندرمش و 
یلع هناخ  رد  همه  اهنآ  « 2 . » داتـسرف دـندوب ، هدومن  عانتما  تعیب  زا  هک  يرگید  دارفأ  یلع و  ندروآ  يارب  ار  رمع  رکبوبأ ، دـیوگیم : زین  و 

. دندرک ابإ  ندومن  تعیب  ندمآ و  نوریب  زا  دندوب و  عمج 
______________________________

ردصم نامه  (- 1)
فّلخت و هک  لیوأت  لـها  زا  ياهفئاـط  رکذ  رد  ات ص 47 ، ص 45  ۀّمهملا » لوصفلا   » باتک رد  یلماع  نیّدـلا  فرـش  دّیـس  هللا  ۀـیآ  (- ] 2)

: دیامرفیم دوشیمن ، اهنآ  تلادع  رد  حدق  بجوم  هّماع  دزن  رد  رما  نیا  دندومن و  تعیب  زا  عانتما 
جرخ و  نیَتفیلخلا ، ۀـعیب  نع  َفَّلخت  مهُمیظع ، ِراـصنألا و  ُداوج  مُهبیقن و  جرزخلا و  ُدّیـس  ّيردَـبلا  ّیبَـقَعلا  َةداـبع  ُنب  ُدعـس  ٍتباـث  وبأ  اذـه 

نبال ۀسایّسلاو » ۀمامإلا   » ِباتک یلإ  هل  نیبلاّطلا  تِفَلن  هَدعب  ِۀفیقّسلا و  َموی  ٌمالک  هل  و  ةرجهلل . َۀنس 15  ناروحب  ًۀلیِغ  ِلتُقف  ماّشلا  یلإ  اًبِضاغُم 
رکذ یلع  ُلمتـشی  ٍباتک  نِم  ولخی  هّنُظأ  ّینإف ال  رابخألا ، رَیِّسلا و  ُبتُک  نم  اـهِریغ  وأ  ریثـألا » نبا  لـماک   » وأ يربّطلا » خـیرات   » یلإ وأ  ۀـبیتق 

ِلودُـع َنیملـسُملا و  ِلضافأ  نِم  هنوک  یف  اوباتری  مل  کلذ  عم  و  ِۀـعیبلا ، نَع  هَفُّلخت  رکذ  ِمِجاّرتلا  ِلهأ  نِم  اًدعـس  رکذ  نَم  ُّلـک  و  ِۀفیقّـسلا .
. اًئطُخم ناک  نإ  مهدنع و  ٌروذعم  وهف  ًالّوأتُم ، هنوکلّالإ  كاذ  ام  و  نینمؤملا ؛

ِخیرات نِم  ِةرورـضلا  ِمکحب  ٌمولعم  وه  امک  ًاضیأ ل ل  ِۀعیبلا  ِنع  َفَّلخت  ّيدُحالا ، ّيردَبلا  ّيراصنألا  ِحومَجلا  نب  ِرذـنُملا  نب  ُبابُح  اذـه  و 
یف ٍلبِش  وبأ  انأ  ( 1  ) بَّجرملا اهقیَذُع  و  کَّکحملا ، اُهلیَذُج  انأ  ُلئآقلا : وه  و  ِهلـضف . نِم  َصَقنأ  ِهتلادـع و ال  یف  کلذ  ْحَدـقی  ملف  فَلَّسلا .

ۀّنّـسلا ُلهأ  ناک  ام  نیلّوأتملا  ُةرذـعم  الول  و  یلوأ . هنع  َضارعـإلا  اـنیأر  ُرخاء  ٌمـالک  هل  و  ًۀـعَذَج . اّهنَدـیُعَنل  ُمتئـش  ِنَئل  ِهللاو  دـسألا ، ِۀـنیرَع 
. نیَقیرفلا ُبتُک  یف  ٌطوسبم  وه  امب  نیَتفیلخلل  هتَفَشاکم  عم  ِۀّنجلا ، ِلهأ  ِلضافأ  نم  َلجرلا  اذه  ّنأب  اوعَطقیل 

ُدادـقملا و ٍّرذوبأ و  ُّیـسرافلا و  ُناملـس  و  ٍمشاه ، ینب  ُرئاس  بهلیبأ و  نب  ُۀـبتع  هونب و  ُساـّبعلا و  هُّمع  مالّـسلا و  هیلع  َنینمؤملاُریمأ  اذـه  و 
و ٍبزاع ، نب  ُءآربلا  ِصاعلا و  نب  ِدیعـس  نب  ُدلاخ  ُّيراصنألا و  َۀقدَو  نب  وِرمع  ُنب  ُةورف  ٍبعک و  ُنب  ُّیبأ  ٍتباث و  ُنب  ُۀـمیزخ  ُریبّزلا و  ٌراّمع و 
ُّيراخبلا و ِناخیـشلا  ّصن  دق  و  ِراهّنلا . ِۀعئار  یف  ِسمّـشلا  َحاّضتا  َحـّضتا  ِرابخألا و  نِم  ََرتاوت  ام  مکُحب  اًضیأ  ِۀـعیَبلا  نع  اوفَّلخت  مهُریغ ، ٌرَفَن 

ُهوجو هنع  تفرَصنا  مّلس و  هلاَء و  هیلع و  ُهللا  یّلـص  اهیبأب  ِءآسّنلا  ُةدّیـس  تقِحل  یّتح  ِۀعیبلا  نع  ٍّیلع  فّلخت  یلع  ( 2  ) امهیَحیحص یف  ٌملسم 
. ساّنلا

ّهبر دـبع  ِنباو  روهـشملا ، هِخیراـت  نم  َةرـشع  َۀـیداحلا  ِۀنّـسلا  ِثادـحأ  نم  نیَعـضوم  یف  يربّـطلا  ریرج  نباـک  نوخّرؤملا  هِفّلختب  حّرـص  و 
ثیح ۀنحّشلا  ِنبا  و  ۀسایّـسلاو » ۀمامإلا   » هباتک لئآوأ  یف  َۀبیتق  ِنبا  و  ( 3 « ) دیرفلا دقعلا   » نم یناّثلا  ءزجلا  نم  ۀفیقّـسلا  ثیدح  یف  ّیکلاملا 

ِموسوملا ب هخیراـت  یف  ِهتفـالخ  رکب و  یبأ  راـبخأ  رکذ  یلع  یتأ  ثیح  ءآدـفلا  یبأ  و  ( 4 « ) رظانملا ۀضور   » هباتک یف  ِۀفیقّـسلا  َۀـعیب  رکذ 
ّمه ذإ  هللاِدـبع  هیخأ  نع  ِراذـتعالا  ِماـقم  یف  ِریبّزلا  ِنب  َةورع  نـع  ( 5 « ) بهّذـلا جورم   » یف ُّيدوعـسملا  هلقن  و  رـشبلا » رابخأ  یف  رـصتخملا  »

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


لـلملا و  » هباـتک یف  ۀـّیماّظّنلا  ۀـقرفلل  هِرکذ  دـنع  ماّـظّنلا  نع  ّیناتـسرهّشلا  هاور  و  ِهتعیب ، نع  اوفّلخت  نیح  مهیلع  ٍمشاـه  ینب  ِتوـیب  قـیرحتب 
« قدّصلا جهن   » یف ۀـم  العلا  هلقن  و  ( 6 « ) جـهّنلا حرـش   » نم سداّسلا  ءزجلا  ِلئآوأ  یف  ُّیفنحلا  ُّیلزتعُملا  دـیدحلا  یبأ  نبا  َهدَروأ  و  لّحنلا ،»

یلع ًاباتک  ۀفیقّـسلا  ۀـعیبل  ٍفنخم  وبأ  َدَرفأ  و  ِةربتعملا ، ِبتکلا  نم  اهریغ  ۀـبازخ و  نبا  ررغ »  » و رهاوجلا » سافنأ   » و نساـحملا »  » باـتک نع 
. ۀعاّطلاب مهل  هرارقإ  ِمدع  ِۀعیبلا و  نع  ٍّیلع  فّلخت  نم  هانلمجأ  ام  ُلیصفت  هیف  ٍةدِح 

164 ص : تدوم ، هلاسر 
-----------------------------------
______________________________

تعیب زا  وا  تسا . نانآ  گرزب  راصنأ و  هدنشخب  داوج و  جرزخ و  هلیبق  بیقن  دّیس و  هک  تسا  يرَدب  یبقَع  هدابع  نب  دعـس  تباث  وبأ  نیا  »
ناروح هقطنم  رد  هعدـخ  بیرف و  اب  ترجه  زا  مهدزناپ  لاس  رد  تفر و  ماش  يوسب  بضغ ل ل  مشخ و  اب  دز و  زابرـس  مّود  لّوا و  هفیلخ 

هبیتق نبا  ۀسایّسلا » ۀمامإلا و   » باتک هب  ارنآ  نیبلاط  ام  هک  درک  داریا  ینانخس  نآ ، زا  دعب  هفیقـس و  زور  رد  وا  دیـسر . لتق  هب  زومرم  روط  هب 
هک دشاب  یباتک  منکیمن  نامگ  نم  هک  ارچ  میهدیم ، عاجرا  خیراوت  ریس و  بتک  زا  اهنیا  زا  ریغ  ای  و  ریثأ » نبا  لماک   » ای يربط » خیرات   » ای

ار وا  فّلخت  نایرج  دناهتفگ  يزیچ  دعـس  زا  هک  یناسیون  هرکذت  همه  و  دوشن . تفای  اجنآ  رد  وا  نانخـس  دشاب و  هدش  هفیقـس  رکذ  نآ  رد 
نیا و  دناهدیزرون ؛ ّکش  تسا  هدوب  نینمؤم  لودع  نیملـسم و  لضافأ  زا  وا  هکنیا  رد  ناشیا  اهنیا  همه  دوجو  اب  و  دـناهدرک ؛ رکذ  تعیب  زا 

. دشاب راک  اطخ  هچ  رگا  دننادیم  روذعم  ار  وا  نیا  ربانب  تسا ، هدوب  لیوأت  لهأ  وا  هک  تهج  نیا  زا  رگم  تسین 
خیراـت زا  ترورـض  مکح  هب  هچناـنچ  دز ، زاـب  رـس  تعیب  زا  زین  وا  هک  تسا  يدـحا  يردـب  يراـصنأ  حوـمج  نب  رذـنم  نب  باـبح  نـیا  و 

هب تبـسن  نم  دـیوگیم : هک  تسوا  تخاسن ، دراو  وا  لضف  هب  یـصقن  وا و  تلادـع  هب  يررـض  تعیب  مدـع  نیا  و  تسا . مولعم  ناگتـشذگ 
یـسک نم  ینعی   ) دنک ادیپ  شمارآ  هدناراخ و  ار  دوخ  نآ  هلیـسوب  ات  دـننکیم  بصن  رگ  رتش  يارب  ارنآ  هک  متـسه  ياهبوچ  دـننامب  ناشیا 

ناگّچب ریش  ردپ  نم  متـسه ، لخن  نیا  گرزب  هخاش  نم  و  دننکیم ) لمع  نم  يأر  هب  دننکیم و  هعجارم  نم  هب  تالکـشم  رد  هک  متـسه 
. منکیم رو  هعلش  ار  گنج  شتآ  هرابود  دیهاوخب ، رگا  ًاقیقحت  ادخ  هب  مسق  متسه ، ناریش  راز  هشیب  رد 

لها هک  دوبن  روطنیا  لـیوأت ، لـها  ندوب  روذـعم  دوـبن  رگا  و  مینک . ضارعإ  نآ  زا  تسا  راوازـس  میدـید  هک  دراد  زین  يرگید  نخـس  وا  و 
رد هکنانچنآ  دومن ، دروخرب  مّود  لّوا و  هفیلخ  اب  ًانلع  هکنیا  دوجو  اب  ًاصوصخم  دـننادب  نایتشهب  لضافأ  زا  ار  درم  نیا  نیقی  عطق و  اب  ّتنس 

. تسا هدمآ  طوسبم  روطب  هّماع ) هّصاخ و   ) نیقیرف بتک 
165 ص : تدوم ، هلاسر 

______________________________

دادقم رذوبأ و  یسراف و  ناملس  مشاه و  ینب  رئاس  بهل و  یبأ  نب  ۀبتع  شنادنزرف و  ساّبع و  وا  يومع  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  نیا  و 
بزاـع و نب  ءارب  صاـع و  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  يراـصنأ و  هقدو  نب  ورمع  نب  ةورف  بعک و  نب  ّیبا  تباـث و  نب  ۀـمیزخ  ریبز و  راّـمع و  و 

زور يادنلب  رد  دیـشروخ  ینـشور  دننام  هدیـسر و  ام  هب  رتاوتم  روط  هب  نآ  ربخ  هک  دـندیزرو  فّلخت  تعیب  زا  یگمه  هک  دنتـسه  نارگید 
تعیب زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنیا  هب  دناهدرک  حیرصت  دوخ  حیحص  ود  رد  ملسم ل ل  خیش  يراخب و  خیش  ًاقیقحت  و  تسا . راکشآ  حضاو و 

. دندنادرگور یلع  زا  موق  تشگ و  قحلم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  شیوخ  ردپ  هب  ءاسن  هدّیس  هکنیا  ات  دز  زابرس 
مهدزای لاس  عیاقو  زا  عضوم  ود  رد  يربط  ریرج  نبا  نوچ  یناسک  دناهدومن ؛ حیرـصت  تعیب  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  فّلخت  هب  ناسیون  خیرات 

ۀمامإلا و  » باتک لئاوأ  رد  هبیتق  نبا  و  هفیقـس ، ثیدح  رد  دیرفلا » دـقعلا   » زا مّود  ءزج  رد  یکلام  ّهبر  دـبع  نبا  و  دوخ ، روهـشم  خـیرات  زا 
باتک رد  هک  اجنآ  ءادـفلا  یبأ  و  تسا ، هدرک  رکذ  ار  هفیقـس  تعیب  نایرج  هک  اجنآ  رظاـنملا » ۀـضور   » باـتک رد  هنحـش  نبا  و  ۀسایّـسلا ،»

زا ارنآ  بهّذلا » جورم   » رد يدوعسم  و  تسا ، هتخادرپ  وا  تفالخ  رکبیبأ و  رابخأ  رکذ  هب  رـشبلا » رابخأ  یف  رـصتخملا   » مان هب  دوخ  خیرات 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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تّمه ناـشیا  ياـههناخ  ندز  شتآ  هب  وا ، اـب  مشاـهینب  ندرکن  تعیب  ماـگنه  هب  هک  هللا  دـبع  شردارب  زا  راذـتعا  ماـقم  رد  ریبز - نب  ةورع 
یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا  و  تسا ، هدرک  لقن  ماّظن  زا  هّیماّظن  هقرف  رکذ  رد  لّحنلا » للملا و   » رد یناتسرهش  زین  و  دیامنیم ، لقن  دوب - هتشامگ 

و نساحملا »  » باتک زا  قدّصلا » جهن   » باتک رد  هماّلع  نینچمه  و  تسا ، هدروآ  ۀغالبلا » جهن  حرـش   » مشـش دـلج  لئاوا  رد  ارنآ  زین  یفنح 
یّلقتـسم باتک  هفیقـس  تعیب  هراـبرد  ًاصخـش  فنخم  وبأ  و  تسا ، هدومن  لـقن  هربتعم  بتک  رگید  هبازخ و  نبا  ررغ »  » و رهاوجلا » ساـفنأ  »

هفیقـس لها  زا  تعاطا  شریذـپ  مدـع  تعیب و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  فّلخت  دروم  رد  هصالخ  روطب  ام  هک  ار  هچنآ  حورـشم  هدرک و  فیلأت 
.« تسا هدرک  نایب  میدروآ 
166 ص : تدوم ، هلاسر 

______________________________

. میظعّتلل انه  ریغـصّتلاو  لَّجبُملا ؛ بَّجرُملا  و  ِۀَلّخنلا . ْوِنق  قْذِع : رّغـصم  قیَذُعلا  و  هب . َّکتحَتل  ءآبرجلل  بَصُنی  ٌدوع  لْذِج : رّغـصم  لیَذُـجلا  - 
( هقیلعت )

هشماه یف  و  ۀنس 1309 )  ) رصم یف  عوبطملا  ّيراخبلا » حیحص   » نم ثلاّثلا ، ءزجلا  نم  ۀحفص 36 ، یف  ربیخ ، ةوزغ  باب  َرخاوأ  عِجار  (- 2)
حیحـص  » نم ریّـسلا ، داهجلا و  باتک  نم  ٌۀَـقَدَص ، َوُهَف  انْکََرت  ام  ُثِّرَُونال  مّلـس : هلاء و  هیلع و  ُهللا  یّلـص  ّیبّنلا  لوق  باب  وأ  يدنّـسلا ؛ ۀـقیلعت 

(. ضر  ) ۀشئآع نینمؤملا  ّما  یلإ  ًادنسم  ۀعیبلا  نع  هفّلختب  َحیرـصّتلا  دجت  ۀنس 1327 )  ) رـصم عبط  یناّثلا ، ءزجلا  نم  ۀحفص 72 ، یف  ملسم »
( هقیلعت )

( هقیلعت «. ) بادألا رهز   » اهشماه ل ل یف  و  ۀنس 1305 ؛)  ) رصم یف  ۀعوبطملا  ۀخسّنلا  نم  یف ص 197 ، (- 3)
نم لّوألا  سمخلا  عم  عوبطمف  بهّذـلا » جورم   » امأ ریثألا . نبا  لـماک »  » نم شماـهلا  یف  ناـعوبطم  بهّذـلا » جورم   » باـتکلا و اذـه  (- 4)

هانلقن ام  و  ءزج 12 ، ءزج 11 و  یلع  لمتـشملا  ریخألا  دّلجملا  شماه  یف  ۀنحّـشلا - نبا  خیرات  ینعأ  باتکلا - اذه  و  لماکلا ،»  » تادـّلجم
( هقیلعت . ) عجارف رشع ؛ يداحلا  ءزجلا  نم  ۀحفص 112  یف  دوجوم  انه  هنع 

؛ سداّسلا ءزجلا  نم  ۀحفـص 259 ، رخآ  یف  دوجوم  هنع  نألا  هاـنلقن  اـم  و  ریثـألا ، نبا  شماـه  یف  عوبطم  بهّذـلا » جورم   » نأ تفرع  (- 5)
( هقیلعت . ) عجارف

([ هقیلعت . ) رصم عبط  حرّشلا - نم  یناّثلا  دّلجملا  نم  ۀسماخلا ، ۀحفّصلا  لئآوأ  یف  (- 6)
167 ص : تدوم ، هلاسر 

! ْنإ و  لاقف : َۀـمطاف ! اهیف  ّنإ  صفَح ! اـبأ  اـی  لـیقف : اـهیف . نَم  یلع  اـهَّنَقُرْحأل  وأ  َّنُجُرخََتل  هدَِـیب  رمع  ُسفن  يذـّلا  و  لاـق : بَطَحلاـب و  اعَدَـف 
. َناَءْرُْقلا َعَمْجأ  یَّتح  یِِقتاَع  یَلَع  ِیبَْوث  َعَضأ  َو ال  َجُرْخأ  ْنأ ال  ُْتفَلَح  لاق : ّهنأ  َمَعز  ّهنإف  ایلعّالإ  اوعَیابف  اوجَرَخف 

َو ِهلاءَو   ] ِْهیَلَع ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  َلوُسَر  ُْمتْکََرت  ْمُْکنِم ؛ ٍرَـضْحَم  َأَوْسَأ  اوُرَـضَح  ٍمْوَِقب  ِیل  َدْهَعَال  ْتلاقف : اِهباب ، یلع  اهنع  ُهللا  یـضر  ُۀمطاف  ْتفَقَوف 
«1 . » اقَح اَنل  اوُّدَُرت  َْمل  َو  اَنوُِرمْأَتْسَت  َْمل  ْمُکَْنَیب ، ْمُکَْرمَأ  ُْمتْعَطَق  َو  اَنیِْدیَأ  َْنَیب  ًةَزاَنِج  َمَّلَس 

ار هناخ  هکنآ  ای  تعیب  يارب  دیوش  جراخ  ای  تسوا ، تسد  رد  رمع  سفن  هکیسک  نآ  هب  دنگوس  تفگ : دیبلط و  مزیه  رمع  ماگنه  نیا  رد  »
: تفگ تسا ! همطاف  هناخ  نیا  رد  رخآ  رمع ! يا  دنتفگ : رمع  هب  منزیم ! شتآ  تسوا  رد  سک  ره  اب 

، دنریگب تعیب  وا  زا  دنتـسناوتن  هک  یلع  زا  رگم  دنتفرگ ، تعیب  همه  زا  دندرک و  جراخ  لزنم  زا  ار  همه  سپـس  و  دـشاب ! مه  همطاف  هچ  رگا 
. منک عمج  ار  نآرق  هکنآ  ات  منکفین  شود  رب  سابل  مورن و  نوریب  لزنم  زا  هک  ماهدروخ  مسق  تفگ : وا  هک  ارچ 

حیبق تشز و  ناـشروضح  روطنیا  امـش  دـننام  هک  ماهدرکن  دروخرب  یمدرم  اـب  ًادـبأ  نم  تفگ : داتـسیا و  لزنم  برد  همطاـف  لاـح  نیا  رد 
هزانج  امش  دشاب ؛

______________________________

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ص 12 و 13 ج 1 ، ۀسایّسلاو » ۀمامإلا  (- » 1)
168 ص : تدوم ، هلاسر 

دوخ رمأ  تیالو  هب  ار  اـم  و  دـیدرک ، نییعت  هفیلخ  دوخ  شیپ  زا  دوخ  يارب  ناـتدوخ  دـیتفر و  و  دـیتشاذگ ، اـم  تسد  يور  ار  ادـخ  لوسر 
.« دیدومنن ّدر  ام  هب  ار  ام  ّقح  دیتفریذپن و 

هَعفد هَلمحف و  َموقی ، نأ  َیبأف  ُْمق ! لاقف : هدَیب  ذخأف  «، 2  » َسبتْحا و  « 1  » َأَّکلَتَف ِْعیابف ! ُمق  ٍّیلِعل : لاقف  رمع  َلخد  ُّمث  دیوگیم : دیدحلا  یبأ  نبا 
و لاجِّرلاب . ۀـنیدملا  ُعِراوَش  ْتألَتما  نورُظنی و  ُساّنلا  َعمتجا  و  اًفینع ، اًقوس  هعَم  نَم  رمع و  امهَقاس  ٌدـلاخ و  امهکَـسمأ  یّتح  َریبُّزلا  َعفد  امک 
اَی ْتدان : اهترجُح و  باب  یلإ  ْتجرخف  ّنهِریغ ، تاّیمـشاهلا و  نِم  ٌریثک  ٌءآسن  اهعم  عمَتجاو  ْتلَولَو  ْتخرَـصف و  ُرمع ، عنـص  ام  ُۀمطاف  ْتأر 

«3 ! » َهَللا یَْقلَأ  یَّتَح  َرَمُع  ُمِّلَکُأ  َال  ِهَللا  َو  ِهَللا ! ِلوُسَر  ِْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  ُْمتْرَغَأ  ام  َعَرْسَأ  ام  ٍرَْکبَابَأ !
ار وا  تسد  رمع  دیزرو . عانتما  درک و  يراددوخ  یلع  نک ! تعیب  زیخرب و  یلع  يا  تفگ : دش و  یلع  هناخ  لخاد  رمع  سپـس  : » دیوگیم
، درک در  نوریب  هب  باتـش  اـب  هدرک و  دـنلب  دوـخ  ياـج  زا  تّدـش  هب  ار  وا  رمع  درک . اـبإ  نتـساخرب  زا  یلع  زیخرب ! تفگ : دیـشک و  هتفرگ 
رمع و هتـشادهاگن و  ار  ریبز  یلع و  دـیلو ، نب  دـلاخ  دوب . هدرک  در  نوریب  هب  هدومن و  دـنلب  دوخ  ياج  زا  باتـش  اب  اًلبق  ار  ریبز  هکناـنچمه 

هدش عمج  همه  مدرم  و  دندادیم ، قوس  دجـسم  فرط  هب  یتخـس  رهق و  لامک  اب  تّدش  هب  ار  ریبز  یلع و  دـندوب  اهنآ  اب  هک  يرگید  دارفأ 
. دوب هدش  ُرپ  مدرم  زا  هنیدم  ياههچوک  دندرکیم و  اشامت 

تعامج  درک و  هلولِو  دز و  دایرف  تسیرگن ، ار  رمع  رادرک  همطاف  نوچ 
______________________________

. فّقوت أطبأ و  رمألا : نع  أّکََلت  (- 1)
. فّقوت مالکلا : یف  سبتحا  (- 2)

. تسا هدروآ  ار  بلطم  نیا  ص 124 ، رد ج 1 ، زین  و  ص 19 ، ج 2 ، ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحإ  راد  عبط  ۀغالبلا » جهن  حرش   » رد (- 3)
169 ص : تدوم ، هلاسر 

! رکبابأ يا  دروآرب : دایرف  داتسیا و  دوخ  هرجح  ِرد  دش و  جراخ  همطاف  دندومن . عامتجا  همطاف  اب  هّیمـشاه  ریغ  هّیمـشاه و  نانز  زا  يرایـسب 
درک مهاوخن  مّلکت  رمع  اب  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  دیدیزرو ! دسح  ادـخ  لوسر  تیب  لها  رب  یلهاج  ّتیمح  توخن و  يور  زا  دوز  ردـقچ 

!« منک تاقالم  ار  مدوخ  يادخ  ات 
: تسا هدورس  يرزا  خیش  بوخ  هچ 

اهافَو  ذإ  َدمحأ  َّقح  ْتفَو  امٍموق  ِتقَم  یف  ُدعس  ای  ینُْمَلت  ال 
اهالِو  اهِّرب و  یف  ینوظَفحایتیب  ُلهأ  یترتِع  لاق  ام  َوأ 
اهاقشأ  ام  ُظوظُحلا  کِلَتل  ایاًْتیَم  ُهُوناخ  ایح و  هوعَزان 

: دیوگیم هکنآ  ات 
اهاجشأ  ام  َلوتبلا  اوقاذأ  وهیخأ  یف  َدمحأ  َدهع  اوضَقَن 

اهالِو  ِلبَِحب  ٍمِصعَتسُم  ُریغوجنَی  سیل  یّتلا  ُةورُعلا  َیِه  و 
اهابُرق  یف  دادِولا  ِْظفِح  َریغاًرجأ  ةّوبّنلل  ُهللا  َری  مل 

اهابأ  اهَلعب و  ُموقلا  دَناعيَرسَح  َیْهَو  ْتعِّوُر  ذإ  يردأ  ُتَسل 
اهاُکب  َلاطأ  ام  ِدجَولا  نِم  وٍمیَت  ٍّيدع و  یلإ  ْتَءآج  َموَی 

اهاوکَش  نِم  ُّزَتهَت  یساوّرلا  واًوجَش  ِهللا  یلإ  تَکتْشا  ْتَعَدَف و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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: دیوگیم هکنآ  ات 
اهانَج  لیلجلا  ِۀضوَر  نِم  ُنحنانیف  َهللا  اوِبقار  ُموقلا  اهّیأ 

: دیوگیم هکنآ  ات 
اهاوَز  اهوبأ  ِِهثیراوَم  نعٍیبن  ِتنب  ُّيأ  ُسانلا  اهّیأ 

اهارَتفا  ُْهنَُدل  نم  َثیداحأب  «1  » ٌقیتع یثاُرت  یّنع  يوزَی  فیک 
: دیوگیم هکنآ  ات 

هط  لاَء  یلع  ٌمیَت  یَّلَُوی  ْنأُْمتدَبَع  ذإ  ُُمتدَبَع  ٍءیش  َّيأ 
اهادَترا  اناوِس  نَم  ّلُک  یلع  ُهللا  َبِضَغ  یّتلا  ُةَدُربلا  هذه 

: دیوگیم هکنآ  ات 
اهاوأم  ٌۀّینَد  يوَأت  سیلٍتیب  ُلهأ  اّننأ  ُهللا  ِملَع 

: دیوگیم هکنآ  ات 
اهاَرث  یفُعی  یفطصُملا و  ُۀعَضبارِس  ُنَفُدت  ِرومألا  ّيِأل  و 

اهاوَج  نِم  ٌۀَّصُغ  ِرهَّدلا  ِمَف  یفاًدجَو  ِساّنلا  ُمظعأ  َیْه  َو  ْتضَمف 
« 1  » اهاوثَم هُّمُضَی  ٍسُدق  ُّيأيًوثَم  ُساّنلا  اهل  يَرَی  ْتََوثو ال 

وا ّقحو  دندومنن  افو  اهنآ  دومن ، افو  اهنآ  اب  ادخ  لوسر  دمحأ  نوچ  هک  یهورگ  ینمشد  رد  نکم  شنزرس  ارم  دعـس ! يا  : » دیوگیم يرزا 
اهنآ ندومن  رما  ّیلو  اهنآ و  هب  ناسحإ  هرابرد  ارم  ّقح  دنتـسه ، نم  تیب  لها  نم ، ترتع  دومرفن : ادـخ  لوسر  دـمحأ  اـیآ  دـندرکن . ادا  ار 

ردـقچ اهیتشز ! يا  اهیدـب و  يا  دـندومن . تنایخ  وا  هب  تامم  رد  دـندرک و  عازن  تفالخ  رمأ  رد  وا  اب  هللا ، لوسر  تایح  رد  دـینک ؟ ظفح 
. دیماجنارس دب  امش  ردقچ  دیتخبدب ، امش 

اب دـنتخیر ! لوتب  شرتخد  ماک  رد  هک  ار  هّصغ  مغ و  رایـسب  هچ  دنتـسکش و  دوب  هتـسب  یلع  شردارب  يارب  ادـخ  لوسر  دـمحأ  هک  یناـمیپ 
راوازس ار  يدزم  ادخ  دومن . دهاوخن  ادیپ  تاجن  یـسک  وا  ِتیالو  نامـسیر  هب  هدننز  گنچ  زج  هک  دوب  یهلإ  زیواتـسد  هناگی  همطاف  هکنآ 

تّدوم  ّتبحم و  زج  دیدن ، تلاسر  ماقم 
______________________________

ات ص 160 ص 157  يرزا » ناوید  (- » 1)
171 ص : تدوم ، هلاسر 

، دنتشاد ینمشد  وا  رهوش  وا و  ردپ  اب  هک  يرگمتـس  موق  نآ  دندروآ  رد  عزف  هب  ار  همطاف  هک  یتقو  دش ، هچ  منادیمن  نم  شیابرقلا . يوذ 
دومن و نایب  ار  ّقح  دناوخ و  هبطخ  اهنآ  يارب  سپ  دومن ، ینالوط  ياهیرگ  هّصغ  هودنا و  تّدش  زا  تفر و  رمع  رکبوبأ و  دزن  ترسح  اب  وا 

. دیآ رد  تکرح  هب  وا  ياوکش  هیالگ و  زا  ْنکاس  ياههوک  دوب  کیدزن  هکیروطب  درب ، ادخ  هب  ار  دوخ  رازآ  هودنا و  تیاکش 
رتخد مادـک  مدرم ! يا  میغاـب . نآ  هدیـسر  هویم  ّتیدـحأ  ترـضح  ناتـسوب  زا  اـم  دـیراد ، روظنم  اـم  ّقح  هراـبرد  ار  ادـخ  مدرم ! هورگ  يا 

اب تسا ) هشیدـنا  هنهک  يدرم  هک   ) رکبوبأ هنوـگچ  سپ  دـشاب ؟ هدرک  مورحم  دوـخ  ثاریم  زا  ار  وا  شردـپ  هک  دـیراد  غارـس  ار  يربـمغیپ 
؟ تسا هدرک  مورحم  مردپ  ثرإ  زا  ارم  تسا  هتسب  ارتفا  مردپ  هب  هدروآ و  دوخ  دزن  زا  هک  یثیداحأ 

بحاـص ّیلو و  ار  رکبوبأ  هک  هدومن  راداو  ار  امـش  هک  دـیاهدیتسرپ  ار  زیچ  هچ  دـیاهدومن ، شتـسرپ  امـش  هک  يزور  زا  رخآ  منادیمن  نم 
شود رب  ارنآ  تراهط  تّوبن و  نادناخ  ام  زا  ریغ  یـسک  دنکیم  بضغ  دنوادخ  هک  تسا  یئادر  سابل ، نیا  دـیهد !؟ رارق  ربمغیپ  لآ  رایتخا 

. دنکفا

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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.« دیزگ دهاوخن  ینکس  ام  نادناخ  رد  ًادبأ  یتسپ  یتشز و  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  ًاّقح  هک  دنادیم  ادخ 
اب وا  ربق  سپـس  دوش و  نفد  هنایفخم  یفطـصم  رگج  هراپ  دـیاب  هک  تشاد  ببـس  هچ  دـیئوگب  رخآ  : » دـیوگیم دوخ  هدیـصق  رخآ  رد  يرزا 

مامت زا  وا  هنیس  رب  هودنا  هّصغ و  ياهجوم  مکارت  یلو  تفر ، ایند  زا  همطاف  يرآ  دنامب ؟! لوهجم  هدش ) وحم  شرثأ   ) هتـشگ ناسکی  كاخ 
هکلب تفرن ، كاخ  نایم  رد  همطاف  دنزیم . نوریب  هلعش  همطاف  ینورد  ياهشتآ  زا  راگزور  ناهد  رد  زونه  هکیروطب  دوب ، رتشیب  رـشب  دارفأ 

تراهط مادک  تسا . هاتوک  نآ  ندید  زا  مدرم  هراّظن  هدید  هک  یئاج  رد  تسویپ . یلعأ  قیفر  هب  دـیزگ و  تماقإ  یهلا  ناما  نما و  مرح  رد 
هب  ار  دوخ  دناوتیم  یئاوقت  و 

173 ص : تدوم ، هلاسر 
»!؟ دناسرب همطاف  لزنم  هاگتماقا و 

175 ص : تدوم ، هلاسر 

[ ءابرقا نییعت  تیاور  مشش  ریسفت  ]

میجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوعأ 
میحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 

نیرِهاّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمُحم  انِدّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َو 
نیّدلا  ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنَْأل  َنِم ا  نیعَمْجأ  ْمِِهئآدْعأ  یَلَع  ِهَللا  ُۀَنَْعل  َو 

میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَللِابّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 
: میرَکلا هباتک  یف  ُمیکحلا  ُهللا  َلاق 

ِهَللا یَلَع  يَرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ٌروُکَـش * ٌروُفَغ  َهَللا  َّنِإ  اًنْـسُح  اَـهِیف  وَُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتـْقَی  نَم  َو  َیبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَـسَأَآل  لـُق 
ِهِداَبِع ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  ِروُدُّصلا * ِتاَِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ و  ِِهتِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطْبلا  ُهَللا  ُحْـمَی  َو  َِکْبلَق  یَلَع  ِْمتْخَی  ُهَللا  ِإَشَی  نِإَف  ًابِذَـک 
. ٌدیِدَش ٌباَذَع  ْمَُهل  َنوُرِفْکلا  َو  ِِهلْضَف  نِم  مُهُدیِزَی  َو  ِتِحلصلا  اُولِمَع  َو  اُونَماَء  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  َو  َنُولَعْفَت * اَم  ُمَْلعَی  َو  ِتاَیَّسلا  ِنَع  اوُفْعَی  َو 

( میرک نآرق  زا  هروس  نیمّودو  لهچ  يروش : هروس  زا  مشش ، تسیب و  ات  مّوس  تسیب و  تایآ  )
رد تسین  يدیدرت  ّکش و  چیه  هک  دش  مولعم  و  دش . رکذ  یّنس  هعیش و  قیرط  زا  تّدوم  هکرابم  هیآ  ریسفت  هب  عجار  يریثک  تایاور  ًاقباس 

. دنتسه مالّسلا  مهیلع  نینسح  همطاف و  نینمؤملاریمأ و  ترضح  طقف  هکرابم ، هیآ  نیا  رد  یبرق  زا  دارم  هکنآ 
لبنح و نب  دمحأ  دنسم »  » زا ملسم و  يراخب و  حیحـص »  » زا نّنـست  لها  زا  روهمج  دیوگیم : يرتشوش  هللا  رون  دّیـس  دیهـش  یـضاق  موحرم 

زا یبلعث » ریسفت  »
176 ص : تدوم ، هلاسر 

بجاو نانآ  تّدوم  هک  امـش  يابرقأ  دـندومن : ضرع  هللا  لوسر  ترـضح  هب  دـش ، لزان  تّدوم  هیآ  نوچ  هک : دـناهدرک  تیاور  ساّبع  نبا 
: دومرف دنناسک ؟ هچ  تسا 

«1  » ط اهنآ . رسپ  ود  همطاف و  ّیلع و 
نیرّسفم نیثّدحم و  ناگرزب  مظاعأ و  زا  رفن  جنپ  هاجنپ و  زا  دناهتشاد ، موقرم  نآ  رب  هّلظ  ّدم  یشعرم  هللا  ۀیآ  ریبخ  هماّلع  هک  ياهقیلعت  رد  و 
ترـضح هب  ار  یبرقلا  يوذ  تّدوـم  هکراـبم  هیآ  دوـخ ، دانـسإ  اـب  دوـخ  ياـهباتک  رد  اـهنآ  هک  دـننکیم  لـقن  نّنـست  لـها  زا  نـیمّلکتم  و 

رجأ ناونع  هب  هک  نانآ  تّدوم  بوجو  رب  طقف  ار  هکرابم  هیآ  و  دناهتسناد . رـصحنم  مالّـسلا  مهیلع  نینـسح  ءارهز و  همطاف  نینمؤملاریمأ و 
«2 . » دناهدومن ریسفت  تسا  تلاسر 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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رفن راهچ  تصـش و  رب  غلاب  زین  اهنآ  هدومن و  نایب  دـناهدومن  لقن  اهنآ  زا  ًاقباس  هک  ار  یئاملع  زا  كَردتـسم  قاـقحإلا » تاـقحلم   » رد زین  و 
«3 . » دنوشیم

لاق  ْذإ  ِلئآْقلا  ُّرَد  ِهِّلل  َو  دیوگ : یکلام  غاّبص  نبا 
ِلازنإ  ٍیحِوب و  ْتَءآَج  مُهِبقانَماِهب  ٍمِصَتعُِمل  یقثُولا  ُةورُعلا  ُمُه 

یلاّتلا  اُهفِرعَی  ِبازحألا  ِةروس  یف  ویَتأ  لَه  ِةروس  يروش و  یف  ُبقانَم 
« 4  » ِلاجسإو ٍمکِحب  ٌضورفَم  ساّنلا  یَلعمهُدادِوَف  یفطصُملا  ِتیب  ُلاَء  مُه  و 

: تسا هتفگ  هک  اجنآ  دهد ، ناوارف  ار  هدنیوگ  يازج  دنوادخ  »
هدش لزان  ادخ  لوسر  رب  یحو  هلیـسوب  ادـخ  بناج  زا  اهنآ  نساحم  دـماحم و  دـنز . گنچ  نادـب  هکیـسک  يارب  مکحم  زیواتـسد  دـنناشیا 

هروس  رد  یَتأ و  لَه  هروس  ردو  ًارْجَأ *) ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   ) يروش هروس  رداهنآ  زا  ینساحم  تسا ؛
______________________________

ص 2 ج 3 ، هّیمالسا ، عبط  ّقحلا » قاقحإ  (- » 1)
ات ص 18 زا ص 2  ردصم ، نامه  (- 2)

ات ص 101 زا ص 92  ج 9 ، ردصم ، نامه  (- 3)
ص 11 ۀّمهملا » لوصفلا  ( » 4)

177 ص : تدوم ، هلاسر 
هب بجاو و  مدرم  دارفأ  مامت  رب  نانآ  ّتبحم  هک  یفطـصم  تیب  لآ  دنناشیا  و  دباییم . رد  ارنآ  هدننک  ّربدت  ره  هک  تسا  هدش  دراو  بازحأ 

.« تسا هدش  هتشون  تباث و  ادخ  مکح 
: تسا هدورس  ریبج  نب  نسحلا  یبأ  هک : دیوگ  یجنلبش  و 

ارهَّزلا  َۀمطاف  ِْهیَطبِس و  ایلعِهِّمع و  َْنبا  یفطصُملا و  َّیبّنلا  ُّبحا 
ارْهُز  اًمُجنأ  يَدُهلا  ُُقفا  ْمُهَعَلطأ  َوُمُهنع  ُسجّرلا  َبِهذا  ٍتیب  ُلهأ  ُمُه 

يَرخُاِلل  ِرئآخَّذلا  یَنسأ  ُمُهُّبُح  وٍملسُم  ِّلک  یَلع  ٌضرَف  ْمُهتالاُوم 
« 1  » ارفُکمِهِّقح یف  َءآضغَبلا  يَرأ  ّینإفٍضغبُِمب  ِمارِکلا  ِبْحَّصلل  انأ  اَم  و 

لها ناشیا  مرادیم . تسود  ار  ارهز  همطاف  شدـنزرف و  ود  یـضترم و  ّیلع  شّمع  رـسپ  ار و  یفطـصم  دّـمحم  مرکأ  ربمغیپ  نم  : » دـیوگیم
اهنآ نایم  زا  تیادـه ، قفا  و  تسا ، رود  نانآ  سدـق  تحاـس  زا  یگدولآ  هنوگره  دنتـسه و  هزیکاـپ  هّزنم و  يدـیلپ  ره  زا  هک  دنتـسه  یتیب 
يارب هریخذ  نیرتاهب  رپ  ناشیا  ّتبحم  هدش و  هدرمش  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ناشیا  تالاُوم  تسا . هدروآ  عولط  هب  ار  یناشخرد  ناگراتس 

.« تسا هدش  هدرمش  رفک  اهنآ  توادع  منیبیم  نوچ  مرادن ، لد  رد  ار  مرکأ  لوسر  راوگرزب  باحصأ  ِتوادع  نم  و  تسا . ترخآ 
هک مدینـش  هدیَُرب  ابأ  زا  دـیوگ : ناّیح  نب  ملـسم  هک  تسا  هدروآ  َمیِقَتْـسُملا  َط  َرِّصلا  اَنِدـْها  ریـسفت : رد  نایبلا » فشکلا و   » باتک رد  یبلعث 

.« تسا دّمحم  لآ  دّمحم و  طارص  میقتسم  طارص  « » 2 . » ِهلاء ٍدّمحم و  ُطارِص  تفگیم :
______________________________

« راصبألا رون   » باتک زا  لقن  هب  ص 311 ، ج 2 ، ریدغلا » (- » 1)
ردصم نامه  (- 2)

178 ص : تدوم ، هلاسر 
ریـسفت رد  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  زا  هتاُبن  نب  غبـصأ  زا  دوخ  دانـسإ  اب  نیطمّـسلا » دئآرف   » رد ینیومحو 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ام تیالو  طارص ، « » 2 . » ِْتیَبلاَلْهَأ اَُنتَیَالِو  ُطاَرِّصلا  دناهدومرف : « 1  » َنُوبِکاَنل ِطارِّصلا  ِنَع  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  َو  لاعتم : يادخ  لوق 
.« دشابیم تیبلها 

ُنَْحن َو  ِهَللا  ُةَرَیِخ  ُنَْحن  دـندومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـمإ  ترـضح  زا  دـئآرف »  » رد ینیومح  زین  و 
.« میتسه میقتسم  طارص  ام  میحضاو و  نشور و  هار  ام  میئادخ و  هدیزگرب  ناگدنب  ام  « » 3 . » ُمیِقَتْسُْملا ُطاَرِّصلاَو  ُحِضاَْولا  ُقیِرَّطلا 

اَنَأ و لاق : هک : تسا  هدرک  تیاور  مّلس  هلاَء و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  زا  دوخ  دانـسإ  اب  دیعـسوبأ  هک : تسا  دراو  یبقُعلا » رئآخذ   » رد و 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  « » 4 . » اًلِیبَس ِهِّبَر  َیلإ  َذَخَّتا  اَِنب  َکَّسَمَت  ْنَمَف  اَْینُّدلا ، ِیف  اَُهناَصْغَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌةَرَجَش  ِیْتَیب  ُلْهَأ 
شور و هب  ار  دوخ  دنز و  گنچ  ام  هب  سک  ره  سپ  تسایند ؛ رد  تخرد  نیا  ياه  هخاش  میتسه و  تشهب  رد  یتخرد  نم  تیب  لها  نم و 

هدومن  باختنا  هدیزگرب و  دوخ  يارب  ار  هار  نآ  تسا و  هدومن  ادیپ  دوخ  يادخ  يوسب  یهار  دروآ ، رد  ام  ّتنس 
______________________________

.«[ دناهدش فرحنم  میقتسم  طارصزا  دنروآیمن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  ًاقیقحت  « [ ؛ نونمؤملا هروس 23 : زا  هیآ 74 ، ( 1)
ص 311 ج 2 ، ریدغلا » (- » 2)
ص 312 ردصم ، نامه  (- 3)
ص 312 ردصم ، نامه  (- 4)

179 ص : تدوم ، هلاسر 
.« تسا

زا لبنح  دـمحأ  ماما  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یّفوتم 774 ، یقـشمد  ریثک  نبا  هماّلع  هک : تسا  هدروآ  ّقحلا » قاـقحإ   » هقیلعت رد  یـشعرم  هماـّلع 
ملسم نب  رمع  هرَسیَم و  نب  نیصح  نم و  هک : تفگ  ناّیح  نب  دیزی  دیوگیم : وا  هک  دنکیم  تیاور  یمیّتلا  ناّیح  یبأ  زا  میهاربا  نب  لیعمـسا 

. میتفر مقرأ  نب  دیز  ترایز  تاقالم و  يارب 
هب وا  اب  ياهدینش ، وا  زا  یثیداحأ  ياهدید ، ار  ادخ  لوسر  ياهدرب ، يرایـسب  ریخ  وت  دیز ! يا  تفگ : نیـصح  میتسـشن ، وا  رـضحم  رد  نوچ 

! یئامنب نایب  ام  يارب  ياهدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  یثیداحأ  نآ  زا  میراودیما  ياهدناوخ ، زامن  وا  اب  و  ياهتفر ، تاوزغ 
نم هتـشذگ و  رایـسب  ادخ  لوسر  نامز  ات  نم  نامز  زا  هتفرگربرد و  ارم  يریپ  هدش و  دایز  نم  ّنس  نم ! هدازردارب  يا  تفگ : مقرأ  نب  دیز 

ار هچنآ  نیاربانب  تسا . هتفرگ  رارق  یشومارف  شوختسد  هدش و  رود  مرطاخ  زا  مدوب ، هدرک  ظفح  ادخ  لوسر  زا  هک  یئاهزیچ  نآ  زا  ضعب 
. دیئامنن فیلکت  نادب  ارم  دیشاب و  هتشادن  عّقوت  منکیمن  نایب  ار  هچنآ  دیریذپب و  منکیم  نایب  امش  يارب  اًلعف 

هبطخ هب  يزور  دـنتفگیم ، ّمخ  ارنآ  هک  یبآ  یکیدزن  رد  هنیدـم  هّکم و  ناـیم  رد  مّلـسو  هلآو   ] هیلع هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : سپس 
يرشب نم  مدرم ! هورگ  يا  ساّنلا ! اهّیأ  دومرف : سپـس  دومرف و  هظعوم  داد و  رّکذت  ار  مدرم  دروآ و  ياجب  ار  ادخ  يانث  دمح و  تساخرب ؛

هب دوخ  زا  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  میوگ . کیّبل  ار  ّقح  توعد  نم  دیآ و  نم  يوسب  ادخ  بناج  زا  گرم  هتشرف  تسا  کیدزن  متـسه و 
دیئوج کّسمت  ادخ  باتک  هب  سپ  تسا ؛ تیاده  رون و  نآ  رد  هک  تسادخ  باتک  اهنآ  لّوا  نیگنس : گرزب و  زیچ  ود  مراذگیم ، راگدای 

. دومن ادخ  باتک  رب  صیرحت  بیغرت و  ار  مدرم  رایسب  و  دینک . ذاّختا  امنهار  دوخ  يارب  ار  وا  و 
«1 . » خلإ نم - تیب  لها  هرابرد  دیروآ  دایب  ار  ادخ  هک  منکیم  هیصوت  ار  امش  نم  دنتسه ؛ نم  تیب  لها  يرگید  نآ  و  دومرف : سپس  و 

______________________________

ص 9 ج 3 ، ّقحلا » قاقحإ  (- » 1)
180 ص : تدوم ، هلاسر 

ِۀَیَالِو ْنَع  « 1  » َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  دومرف : ربمغیپ  هک  ّيردُخ  دیعسوبأ  زا  تسا  هدرک  ثیدح  یملید  هک : دیوگ  قعاوص »  » رد رجح  نبا 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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«2 . » ٍّیلَع
دارم هک  َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  یلاعت : يادخ  لوق  رد  تسا  هدش  تیاور  تسا : هتفگ  هک  اجنآ  دـشاب  يدـحاو  دارم  ینعم  نیمه  دـیاش  و 

«3 . » تسا تیب  لهأ  ّیلع و  تیالو 
هـضرع نم  رب  ار  مالـسا  هک : درک  ضرع  دش و  فّرـشم  ادـخ  لوسر  تمدـخ  یبارعأ  يدرم  هک : تسا  تیاور  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  زا 
هداتسرف وا و  هدنب  دّمحم  هک  یهد  تداهـش  و  تسین ، هل  کیرـش  ِدحاو ال  يادخ  زج  یئادخ  هک  یهد  تداهـش  هک : دندومرف  ربمغیپ  نک .

. یبرقلا يوذ  هب  ّتبحم  رگم  هن ، دومرف : ربمغیپ  یبلطیم ؟ يدزم  نم  زا  ایآ  مالسا  نیا  لباقم  رد  تفگ : یبارعأ  تسوا .
: دندومرف ترضح  امش ؟ يابرقلا  يوذ  ای  مدوخ  يابرقلا  يوذ  ایآ  تفگ : یبارعأ 

. منک تعیب  ینعم  نیا  رد  وت  اب  ات  ار  تتسد  روایب  تفگ : یبارعأ  نم ! يابرقلا  يوذ 
ینعی نیِماَء  دندومرف : هللا  لوسر  ترـضح  داب ! ادـخ  تنعل  دـشاب  هتـشادن  تسود  ار  وت  يابرقأ  دـشاب و  هتـشادن  تسود  ار  وت  هک  یـسک  رب 

«4 . » امنب باجتسم  ار  یبارعأ  نیا  ياعد  ایادخ 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  يورم  ساّبع  نبا  زا 
َوُه َو  َهَللا  َیَِقل  َُّمث  َماَص  َو  یَّلَصَف  ِماَقَْملا  َو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  « 5  » َنَفَص اًلُجَر  َّنَأ  َْول 

______________________________

تاّفآّصلا  هروس 37 : زا  هیآ 24 ، (- 1)
.«[ دنتسه لاؤس  دروم  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  هب  تبسن  ناشیا  هک  ارچ  ناشدیراد  هگن  و  (- ] » 2)

ص 310 ج 2 ، ریدغلا » (- » 3)
نب دمحأ  نب  دّـمحم  نع  میعن  یبأ  ظفاحلا  قیرط  نم  ص 31 ، ۀـیافکلا »  » یف یجنکلا  ظفاحلا  هجرخأ  لاق : ص 307 ؛ ردصم ، نامه  (- 4)

. هدانسإب ۀبیش  یبأ  نبا  ظفاحلا  نع  دّلخم 
. ْهیَمَدَق َنَیب  ّفص  لجّرلا : َنَفَص  (- 5)

181 ص : تدوم ، هلاسر 
ادخ سپس  و  دریگب ، هزور  دتسیاب و  زامن  هب  دوخ  ياهمدق  يور  هب  ماقم  نکر و  نیب  يدرم  رگا  « » 1 . » َراَّنلا َلَخَد  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهِأل  ٌضِْغبُم 

.« تفر دهاوخ  مّنهج  هب  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ار  دّمحم  لآ  توادع  هک  یتلاح  رد  دنک  تاقالم  ار 
حیحص ثیدح  ار  نآ  صیخلت »  » رد یبهذ  نینچمه  تسا و  هتسناد  حیحص  ار  وا  دانسإ  هدومن و  لقن  كردتسم »  » رد مکاح  ار  ثیدح  نیا 

. تسا هتسناد 
: لاَق ُهَّنأ  هک : تسا  هدومن  تیاور  ادخ  لوسر  شّدج  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترـضح  زا  یلیل  یبأ  قیرط  زا  طَسوأ »  » رد یناربط  زین  و 
. اَنِّقَح ِۀَفِْرعَِمباَّلإ  ُُهلَمَع  اًْدبَع  ُعَْفنَی  َال  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  َو  اَِنتَعاَفَِشب . َۀَّنَْجلا  َلَخَد  اَنُّدَوَی  َوُه  َو  َّلَجَوَّزَع  َهَللا  َیَِقل  ْنَم  ُهَّنإَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَتَّدَوَم  اُومَْزلا 

«2»
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  امهیلع  ادخ  لوسر  شّدج  زا  دیهش  طبس 

لخاد ام  تعافـش  ببـس  هب  دنک  تاقالم  ار  ّلجوّزع  يادـخ  ام  تّدوم  اب  سک  ره  نوچ  دـیریگب ، مکحم  ار  تیب  لها  ام  ّتبحم  تّدوم و  »
دهاوخن رادروخرب  دوخ  کین  لمع  زا  ياهدنب  چیه  تسوا ، تردـق  تسد  رد  نم  ناج  هک  یئادـخ  نآ  هب  مسق  و  دـش . دـهاوخ  تشهب  رد 

.« دنک ادیپ  تفرعم  ام  ّقح  هب  هکنآ  رگم  دش 
َهَللا َدَبَع  اًْدبَع  َّنَأ  َْول  هک : تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دانـسإ  اب  دوخ  یلامأ »  » باتک رد  ناّمـس  ظفاح  زین  و 

. ُهَْفنَأ َعَدَج  َو  ُهَْریَخ  ُهَللا  َسَْعتََأل  ِِهتَیَالِِول  اًثِکاَن  ِهِّقَِحل  اًدِحاَج  ٍِبلاَطِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُضِْغُبی  َّلَجَوَّزَع  َهَللا  یَتَأ  َُّمث  اَْینُّدلا  ُرْمُع  َوُه  َو  ٍۀَنَس  ِفَالاَء  َۀَْعبَس 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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«3»
______________________________

ریدغلا ج 2 ص 301 ( 1)
تیار ام  بجعا  یف  ظوفحم  نامیلـس  دمحم  قعاوصلا و  یف  رجح  نبا  عمجملا و  یف  یمثیهلا  ثیدـحلا  اذاه  رکذ  لاقو  ردـصم  نامه  ( 2)

يداصلا  ۀفشر  یف  یمرضحلا  دبوملا و  فرشلا  یف  یناهبنلاو 
رابخالا سمش  یف  یشرقلا  رکذ  لاق و  ردصم  نامه  ( 3)

182 ص : تدوم ، هلاسر 
رد دوش  رـضاح  ادـخ  دزن  رد  سپـس  دـنک ، تدابع  ار  ادـخ  تسایند  رمع  هزادـنا  هب  هک  لاس  رازه  تفه  ياهدـنب  رگا  : » دومرف ادـخ  لوسر 
وا زا  ار  تمحر  ریخ و  دنوادخ  دنکـشب ، ار  وا  تیالو  دـنک و  بیذـکت  ار  وا  ّقح  دـشاب و  هتـشاد  توادـع  بلاطیبأ  نب  ّیلع  اب  هک  یتلاح 

دوخ تاجن  یـصالخ و  يارب  هچ  ره  هکیروطب  دزادـنایم  تالکـشم  تیاهن  رد  ار  وا  هکنآ  زا  هیاـنک  . ) دُربیم ار  وا  غاـمد  دـنکیم و  عطق 
«1 .(« » دهدن يدوس  دنز  اپ  تسد و 

َدَبَع اًْدبَع  َّنَأ  َْول  ُِّیلَع ! اَی  ٍّیلَِعل : َلاَق  ُهَّنأ  هک : دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  دوخ  بقانم »  » رد یمزراوخ  زین  و 
َُّمث ِْهیَمَدَق ، یَلَع  ٍماَع  َْفلَأ  َّجَح  یَّتَح  ِهِرْمُع  ِیف  َّدـُم  َو  ِهَللا  ِلِیبَس  ِیف  ُهَقَْفنأَف  اًبَهَذ  ٍدُـحُأ  ُْلثِم  َُهل  َناَک  َو  ِهِمْوَق  ِیف  ٌحُون  َماَق  اَم  َْلثِم  َّلَج  َو  َّزَع  َهَللا 

«2 . » اَْهلُخْدَی َْمل  َو  ِۀَّنَْجلا  َۀَِحئآَر  َّمُشَی  َْمل  ُِّیلَع ! اَی  َِکلاَُوی  َْمل  َُّمث  اًمُولْظَم ؛ ِةَوْرَْملا  َو  اَفَّصلا  َْنَیب  َِلُتق 
رمع تّدم  هزادنا  هب  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  هچنانچ  یلع ! يا  دندومرف : مالّسلا  ةولّصلا و  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هب  هللا  لوسر  ترضح 
الط دحا  هوک  هزادنا  هب  و  دوب ، لوغـشم  حون  ترـضح  هکنانچمه  دشاب ، لوغـشم  ّتیدوبع  فئاظو  هب  تّدم  نیا  مامت  رد  دـنک و  رمع  حون 

و دورب ، جـح  هب  هدایپ  دوخ  ياهمدـق  اب  لاس  رازه  هکیروطب  ددرگ  زارد  شرمع  سپـس  و  دـنک ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  همه  دـشاب و  هتـشاد 
دهاوخن وا  ماشم  هب  تشهب  زا  یئوب  دـشاب ، هتـشادن  ار  وت  تیالو  لاوحأ  نیا  مامت  اب  و  دوش ، هتـشُک  مولظم  هورم  افـص و  هوک  ود  نیب  سپس 

.« دش دهاوخن  لخاد  تشهب  رد  دیسر و 
هللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : دنکیم  تیاور  هملس  ّما  زا  یمزراوخ  زین  و 

______________________________

«. رابخألا سمش   » یف ّیشَرُقلا  هرکذ  و  لاق : ردصم ؛ نامه  (- 1)
اذه لاق : ّمث  یمالّـسلا ، لضفلا  یبأ  ظفاحلا  قیرط  نم  هدانـسإب  یجنکلا  ظفاحلا  هجرخأ  یناّثلا : دعب  لاق  ّمث  ص 302 ؛ ج 2 ، ریدغلا » (- » 2)

. لقّنلا لهأ  دنع  ٌروهشم  هُدنس  ٌثیدح 
183 ص : تدوم ، هلاسر 

. یِْملِع ُۀَْبیَع  َوُه  َو  یِمَد  ُهُمَد  ِیتَّیِجَـس و  ُُهتَّیِجَـس  ِْتقَدَص ، َلاَق : ٍِبلاَطِیبَأ ! ُْنب  ُِّیلَع  اَذـه  ْمَعَن ، ُْتُلق : ُهَنِیفِْرعَتأ ؟ َۀَمَلَـس ! َّما  اَی  دومرف : هلآ  هیلع و 
ِْنب ِّیلَِعل  اًضِْغبُم  َّلَج  َو  َّزَع  َهَللا  َیَِقل  َُّمث  ِماَـقَْملا  َو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ٍماَـع  َْفلأ  َهَللا  َدَـبَع  ّلَـج  َو  َّزَع  ِهَللا  ِداَـبِع  ْنِم  اًدـْبَع  َّنَأ  َْول  يِدَهْـشا : َو  یِعَمْـساَف 

«1 . » َمَّنَهَج ِراَن  ِیف  ِۀَمَیِقلا  َمْوَی  ِهِرَْخنِم  یَلَع  َیلاَعَت  ُهَللا  ُهَّبَکَأ  ِیتَْرتِع ، ٍِبلاَطِیبأ و 
ترضح دندوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکأ  لوسر  ترـضح  دزن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هک  يزور  هک  تسا  تیاور  هملـس  ّما  زا 

: دندومرف ترضح  تسا ! بلاطیبأ  نبا  ّیلع  نیا  یلب ، مدرک : ضرع  یسانشیم ؟ ار  نیا  ایآ  هملـس ! ّما  يا  : » دنتفگ هدومن  نم  هب  ور  لوسر 
. تسا نم  مولع  شناد و  هنیجنگ  وا  تسا و  نم  نوخ  وا  نوخ  تسا و  نم  تافص  زئارغ و  وا  تافص  زئارغ و  یتفگ ، تسار 

ّیلع ضغب  اب  ار  ادخ  سپس  دنک و  ادخ  تدابع  ماقم  نکر و  نیب  لاس  رازه  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  رگا  هک : شاب  هاوگ  رما  نیا  رب  ونـشب و 
.« دنکفا دهاوخ  شتآ  هب  ور  هب  تمایق  زور  رد  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنک ، تاقالم  نم  ترتع  بلاطیبأ و  نب 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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نآ هک  دنکیم  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا  دوخ  دانـسإ  اب  دوخ  خـیرات »  » رد رکاسع  نبا  و 
«2 . » ِراَّنلا ِیف  ُهَللا  ُمُهَّبَکََأل  َكوُضَْغبَأ  َُّمث  ِراَتْوَألاَک ، اُونوُکَی  یَّتَح  اوُّلَص  َو  اَیاَنَْحلاَک  اُونوُکَی  یَّتَح  اُوماَص  ِیتَّمُأ  َّنَأ  َْول  ُِّیلَع ! اَی  دومرف : ترضح 

______________________________

ردصم نامه  (- 1)
سمـش  » یف ّیـشرقلا  هنع  هلقن  و  بقانملا »  » یف یلزاغملا  نبا  هیقفلا  هجرخأ  و  ۀـیافکلا »  » یف یجنکلا  هرکذو  لاق : ّمث  ردـصم ؛ ناـمه  (- 2)

. لّوألا بابلا  یف  دئآرفلا »  » یف ّینیومحلا  مالسإلا  خیش  هاور  و  رابخألا »
یّلَص ِهللا  ُلوسَر  َلاَق  لاق : هک  تسا  هدرک  تیاور  سنأ  زا  دوخ  لصّتم  دنس  اب  ص 34 و 35 ) لصف 6 ، فجن ، عبط   ) یمزراوخ بقانم »  » رد ]

ل  ٌۀَنَسَح . اَهَعَم  ُعَْفنَتَال  ٌۀَئِّیَس  ُهُضُْغب  َو  ٌۀَئِّیَس ، اهَعَم  رضَت  ٌۀَنَسَح ال  ٍِّیلَع  ُّبُح  مّلسو : هلاَء  هیَلع و  هللا 
یهانگ چیه  نآ  اب  هک  تسا  ياهنـسح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ترـضح  ّتبحم  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکأ  لوسر   » ل

.« دشخبیمن عفن  ياهنسح  چیه  نآ  اب  هک  تسا  ياهئّیس  ترضح  نآ  ضغب  و  دناسریمن ، ررض 
« ۀـمارکلا جاهنم   » رد یّلح  هماّلع  ًاضیأ  و  ص 481 ، ج 2 ، يدـُمآ » ررد  ررغ و  حرـش   » رد يراسنوخ  نیّدـلا  لامج  اقآ  ار  تارابع  نیا  نیع 

(1 . ) تسا هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  مرکأ  لوسر  زا  ذاعم  زا  دوخ  باتک  رد  سودرفلا  بحاص  زا  ص 41  میحّرلا ، دبع  ّطخ 
هک دـناهدروآ  باـتک  یّطخ  هخـسن  رخآ  هحفـص  هیـشاح  رد  ۀـّیکّزلا  هسفن  هللا  سّدـق  فـّلؤم  هللا  ۀـیآ  هماـّلع  ترـضح  ار  تیاور  نیا  (- 1)

.[ دش هدروآ  اجنیا  رد  هبسانملاب 
184 ص : تدوم ، هلاسر 

دننام اهنآ  تشپ  دور و  ورف  اـهنآ  مکـش  هنیـس و  يداـمتم  ماـّیا  رد  یگنـسرگ  تّدـش  زا  هک  دـنریگب  هزور  ردـقنآ  نم  تّما  رگا  یلع ! يا  »
کیراـب رغـال و  نامـسیر  دـننام  هدـش و  بآ  ناـنآ  تشوگ  هّجوت  ماـیق و  ترثک  زا  هک  دـنناوخب  زاـمن  ردـقنآ  و  دوش ، مخ  ولج  هب  ینحنم 

.« دنکفا دهاوخ  شتآ  هب  ور  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دنشاب ، هتشاد  لد  رد  ار  وت  ضُغب  لاح  نیع  رد  و  دندرگ ،
نینمؤملاریمأ ّبس  اهنآ  هک  درکیم  روبع  یتعامج  ولج  زا  يزور  وا  هک : دـنکیم  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  دوخ  هریـس  رد  اـّلم  هللادـبعوبأ  زین  و 

؟ دـنتفگیم هچ  تعاـمج  نیا  يدینـش  تفگ : دوخ  رادولج  هب  سپ  «، 1  » دوب هدـش  روک  وا  نامـشچ  هک  دوب  یناـمز  رد  نیا  و  دـندرکیم ،
. دینادرگرب نانآ  يوس  هب  ار  ساّبع  نبا  ْرادولج  نادرگرب . نانآ  يوسب  ارم  تفگ : ساّبع  نبا  دندادیم . مانشد  ار  یلع  داد : خساپ 

نعل  وا  رب  دهدیم و  مانشد  ار  دنوادخ  امش  زا  کیمادک  تفگ : ساّبع  نبا 
______________________________

ساّبع نبا  نم  تفگ : ریَبُج  نب  دیعس  هک  دنکیملقن  ینادمه  باهش  نب  ّیلع  دّیسریم  زا  ص 248 ، لوبمالسا ، عبط  ةّدوملا » عیبانی   » رد (- 1)
. دنکیم لقن  لیذ  راعشأ  نودب  ار  قوف  نایرج  مامت  سپس  و  مدربیم - لزنم  هب  دجسم  زا  دوب  انیبان  مشچ  زا  هکنآ  زا  دعب  ار 

185 ص : تدوم ، هلاسر 
لوسر امش  زا  کیمادک  تفگ : ساّبع  نبا  تسا . كرشم  دهد ، مانشد  دنک و  نعل  ار  ادخ  هک  یـسک  هللا ! ناحبـس  دنتفگ : همه  دتـسرفیم ؟

. تسا رفاک  دنک  نعل  ار  ادخ  لوسر  هک  یسک  هللا ! ناحبس  دنتفگ : دنکیم ؟ ّبس  نعل و  ار  ادخ 
؟ دنکیم ّبس  نعل و  ار  بلاطیبأ  نب  ّیلع  امش  زا  کیمادک  تفگ : ساّبع  نبا 

. تسا هدش  عقاو  تسا و  عوقو  لباق  هک  تسا  يرما  نیا  يرآ ، دنتفگ :
ار یلع  سک  ره  دومرفیم : هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  نم  هک  مریگیم  هاوـگ  ار  ادـخ  نم  تفگ : ساـّبع  نبا 
رب ار  وا  دنوادخ  دهد  مانشد  ار  ادخ  سک  ره  و  تسا ، هداد  مانشد  ار  ادخ  دهد  مانـشد  ارم  سک  ره  و  تسا ، هداد  مانـشد  ارم  دهد  مانـشد 

. دنکفا دهاوخ  شتآ  هب  دوخ  ینیب 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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؟ نمراتفگ لباقم  رد  يدینـش  هچ  اـهنآ  زا  تفگ : دوخ  رادولج  هب  لاـح  نآ  رد  داـتفا و  تکرح  هب  هدـینادرگ  يور  تعاـمج  نآ  زا  سپس 
هنوگچ ار  اهنآ  هرهچ  مدـناوخیم  نانآ  يارب  ار  ثیدـح  نیا  نم  هک  یماـگنه  رد  تفگ : ساـّبع  نبا  دـنتفگن . يزیچ  اـهنآ  تفگ : رادولج 

؟ یتفای
: تفگ رادولج 

« 1  » ِرِزاجلا ِرافِش  َیلإ  ِسُویُّتلا  َرَظَنٍةَّرَم  ْحُم  ٍنیْعَِأب  َکَیلإ  اورَظَن 
يوسب بلقنم  خرس و  ياهمشچ  اب  ناباّصق ، ياهروطاس  هب  یهوک  ياهزب  اهوهآ و  ندرک  هاگن  دننام  هک  دندش  ناشیرپ  وت  راتفگ  زا  نانچ  »

.« دندرکیم هاگن  وت 
. نک نایب  رگید  داب ! وت  يادف  تردپ  تفگ : ساّبع  نبا 

: تفگ رادولج 
« 2  » ِرهاقلازیزعلا َیلإ  ِلیلَّذلا  َرَظَنمُهَراصبأ  ٌسکاَون  ِنویُعلا  ُرْزُخ 

______________________________

. باّصق رِزاج : رافِش . عمج : دنیوگروطاس ، ار  وا  هک  لیوط  ضیرع و  دراک  ةَْرفَش : سوُیت  عمج : رن ، يوهآ  یهوک و  زب  ْسیَت  (- 1)
. تسا سکاون  ًاّذاش  واعمج  هتخادنا و  نیئاپ  ار  دوخ  رس  هک  يدرم  هَسأر  ٌسِکان  رزُخ . عمج : گنت ، مشچ  رَزْخأ : (- 2)

186 ص : تدوم ، هلاسر 
هک یلیلذ  صخش  دننام  دندرکیم ، هاگن  وت  يوس  هب  هدش  هتخادنا  نیئاپ  هب  ياههاگن  هدش و  گنت  ياهمشچ  اب  بضغ  ینمشد و  تّدش  زا  »

.« دنکیم هاگن  یگراچیب  ینوبزاب و  يردتقم ، زیزع و  هب 
. نک نایب  رگید  داب ! وت  يادف  تردپ  تفگ : ساّبع  نبا 

: تفگ ساّبع  نبا  متسین . دلب  يزیچ  نیا  زا  ریغ  رگید  نم  تفگ : رادولج 
: تسا هلمج  نیا  نم  دزن  رد  یلو 

« 1  » ِرباغِلل ٌۀحیضف  َنوتِّیَملا  ومِِهتاومأ  یلع  ٌراع  مُهُؤآیحأ 
و « 2 .« » دنشابیم ناشناگدنز  یئوربآیب  یئاوسر و  بجوم  ناشناگدرم  و  دنتسه ، دوخ  ناگدرم  يارب  گنن  راع و  تعامج ، نیا  ياههدنز  »

«3»
نآ تلحر  لّوا  زور  رد  هباحـص  تّما و  دـمآ ، لمع  هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  بناج  زا  هک  تاشرافـس  نیا  مامت  اـب  يراـب ،

هدعاس ینب  هفیقـس  رد  هک  دوبهدـشن  نفد  نفک و  زونه  ادـخ  لوسر  هزانج  « 4 . » دـنداد دوب  تلاسر  رجا  هک  ار  ترـضح  نآ  دزم  ترـضح 
. دندروآ تراهط  تیالو و  هناخ  هب  موجه  سپس  دنتفوک و  مه  رس  رب  مدرم ، رب  تسایر  تموکح و  ندوبر  يارب 

ِۀعیَبلا َموَی  ُمالّسلا  اهیلع  َۀمطاف  َنَطب  َبَرَض  َرمُع  ّنإ  دیوگیم : « 5  » ماّظن
______________________________

. تسا دادضأ  زا  و  هدنامیقاب ، زیچ  هتشذگ و  زیچ  رباغ : (- 1)
ّینیومحلا مالـسإلا  خیـش  و  ۀیافکلا »  » یف یجنکلا  و  ضایّرلا »  » یف يربّطلا  نیّدلا  ّبحم  هجرخأ  و  لاق : ّمث  ص 299 ؛ ج 2 ، ریدغلا » (- » 2)

«. لوصفلا  » یف یکلاملا  غاّبص  نبا  نیسمخلا و  سداّسلا و  بابلا  یف  دئآرفلا »  » یف
نب دّـمحم  ظفاح  فیلأت  بلاطیبأ » نب  ّیلع  بقاـنم  یف  بلاـطلا  ۀـیافک   » باـتک زا  ار  ناتـساد  نیا  ص 109 ، ۀّـمهملا » لوـصفلا   » رد (- 3)

. تسا هدرک  لقن  یعفاش  یجنگ  دّمحم  فیر 
ص 123 ج 2 ، یبوقعی » خیرات  (- » 4)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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يو تـسا . يرجه  هنـس 230  رد  وا  تاـفو  لل و  یناـه ، نب  راّیـس  نب  میهاربا  نب  ماّـظن  وا  مسا  تسا . هّیماّـظن  تعاـمج  سیئر  ماّـظن  (- 5)
. دومن طولخم  هلزتعم  مالک  اب  ار  هفسالف  مالک  ص 67  ج 1 ، یناتسرهش ، لقن  هب  انب  هدومن و  هعلاطم  ار  هفسالف  بتک  زا  يرایسب 

187 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 . » ِنیسُحلا ِنسَحلا و  َۀمطاف و  ٍّیلعُریغ و  ِراّدلا  یف  َناک  ام  و  اهِیف . نَمب  اهوقِرحَأ  ُحیصَی : ناک  و  اِهنَطب . نِم  َنسحُملا  ِتَقلأ  یّتح 

طقس نسحم  همطاف : نینج  هک  يروطب  دز ، همطاف  مکش  هب  رمع  دنربب ، دجـسم  هب  تعیب  يارب  ار  نینمؤملاریمأ  دنتـساوخیم  هک  يزور  رد  »
نسح و همطاـف و  ّیلع و  زا  ریغ  هناـخ  رد  هک  یلاـح  رد  دـینزب ! شتآ  تسه  نآ  رد  هک  سک  ره  اـب  ار  هناـخ  نیا  دزیم : داـیرف  رمع  و  دـش .

.« دوبن يرگید  سک  نیسح 
؛ دش هجاوم  يدایز  بئاصم  اب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

. دومنیم عافد  ماقم  نیا  زا  ملا  جنر و  تیاهن  اب  هک  دوخ ، یلصا  روحم  زا  مالسا  تفالخ  تیالو و  ماقم  بصغ  فرط ، کی  زا 
یف اًـلَیل  ٍۀَّب  آد  یَلع  مّلـسو  ِِهلاَءو   ] هیلع ُهللا  یَّلـص  هللا  ِلوـسَر  َتنبَۀـمطاَف  ُلِـمحَی  هَـهجَو  ُهللا  مَّرک  ٌّیلع  َجَرخ  و  دـیوگیم : يروـنید  هبیتـق  نـبا 
اَنیلإ قَبَس  کِّمع  َنبا  َکَجوز و  ّنأ  َول  و  لُجَّرلا ، اَذِهل  اُنتعَیب  ْتَضم  دق  هَللا ! لوسر  َتِنب  ای  َنولوقی : اوناکف  َةرصُّنلا ، ُمُهلأسَت  ِراصنألا  ِسلاجَم 

ِهَللا  َلوُسَر  َُعدَأ  ُْتنُکَفَأ  هَهجو : ُهَللا  َمَّرک  ٌّیلع  ُلوقیَف  ِِهب . اْنلَدَع  اَم  ٍرکبیبأ  َلبق 
______________________________

ص 73 ج 1 ، رصم ، لّوا - عبط  یناتسرهش ، لِحن » للم و  (- » 1)
188 ص : تدوم ، هلاسر 

ْدََقل َو  َُهل ، یِغَْبنَی  ناَک  اَماَّلإ  ِنَسَْحلاُوبَأ  َعَنَـص  اَم  ُۀمطاف : ْتلاقَف  ُهَناَْطلُـس ؟ َساَّنلا  ُعِزانُأ  ُجُرْخَأ  َو  ُْهِنفدَأ  َْمل  ِِهْتَیب  ِیف  َمَّلَـسَو  ِِهلاَءو   ] ِْهیلَع ُهَللا  یّلص 
«1 . » ْمُُهِبلاَط َو  ْمُُهبیِسَح  ُهَللا  اَم  اوُعَنَص 

اهنآ و  درکیم . يرای  بلط  اـهنآ  زا  دربیم و  راـصنأ  سلاـجم  هب  دومنیم و  اـپراچ  رب  راوس  ار  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  بش ، رد  یلع  «و 
بلاطیبأ نب  ّیلع  وت  يومع  رـسپ  وت و  رهوش  رگا  تسا . هدش  عقاو  هک  تسا  يراک  رکبوبأ  اب  ام  تعیب  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  دـنتفگیم :
. میدرکیمن يرگید  صخش  تعیب  هب  لودع  وا  زا  میدومنیم و  تعیب  وا  اب  ام  ًامتح  درکیم  عوجر  ام  هب  رکبوبأ  اب  ام  تعیب  زا  لبق 

نتفرگ يارب  مراذـگب و  شاهناخ  رد  هدرکن  نفد  ار  ادـخ  لوسر  هزاـنج  هک  مشاـب  هدوب  يدرف  نینچ  نم  اـیآ  دومرفیم : هَهجو  هللا  مّرک  یلع 
، دوب هتسیاش  راوازس و  همه  درک  لمع  هچنآ  نسحلاوبأ  دومرفیم : همطاف  سپـس  و  مدرگ ؟ عازن  لادج و  لوغـشم  هدمآ  نوریب  وا  تموکح 

.« دوب دهاوخ  اهنآ  هدنهد  ازج  هدنریگ و  باسح  دوخ  دنوادخ  دندرک و  هچنآ  دندرک  دندوبر ، ار  تفالخ  هک  نارگید  نآ  نکیلو 
تامصاخم و و  یبرقلا ، يوذ  قوقح  زا  ربیخ و  زا  ترضح  نآ  هیمهـس  كدف و  بصغ  ینلع و  ياه  تناها  اهتراسج و  رگید ، فرط  زا  و 
ورین و نینج ، طقس  یمسج و  ياهتلاسک  مامضنا  اب  هرّهطم  نآ  يارب  رگید  دومنیم ، رمع  رکبوبأ و  اب  ادخ  لوسر  هعضب  نآ  هک  یتالداجم 
دنراذگن و اهنت  ار  وا  دننک و  تیامح  وا  زا  تّما  نیا  دوب  راوازس  هک  ادخ  لوسر  دننام  يردپ  نادقف  اب  صخألاب  دوب ، هدراذگن  یقاب  ياهّوق 

. دنزیخرب وا  تیلست  تیزعت و  هب 
، دـنتخادنا يرامیب  رتسب  رد  هتـسکش ، لد  اب  اـهنت و  ار  هقیّدـص  يارهز  دـندراذگ و  ربمغیپ  تسد  رد  بوخ  ار  تلاـسر  رجأ  تّما  نیا  یلو 

زا شیب  دیدحلا  یبأ  نبا  تیاور  هب  و  « 2  » زور جنپ  داتفه و  زا  شیب  هبیتق  نبا  تیاور  هب  هکیروطب 
______________________________

ص 12 ج 1 ، ۀسایّسلا » ۀمامإلا و  (- » 1)
ص 14 ج 1 ، ۀسایّسلا » ۀمامإلا و  (- » 2)

189 ص : تدوم ، هلاسر 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. درکن تسیز  ردپ  زا  دعب  ایند  رد  « 1  » زور ود  داتفه و 
تاقالم و يارب  دندومن و  هطساو  ار  نینمؤملاریمأ  هکنآ  زا  سپ  و  دادن ، ار  رمع  رکبوبأ و  دورو  هزاجا  هک  دنداد  رازآ  ار  ترـضح  ردق  نآ 

یناملسم ره  مالس  باوج  هکنآ  اب  دومرفن ، مالـس  باوج  هدینادرگرب و  ار  دوخ  يور  ترـضح  نآ  دندرک ، مالـس  دندمآ و  همطاف  تدایع 
. تسا هتخانشیمن  ناملسم  ار  رمع  رکبوبأ و  ترضح  نآ  هک  دوشیم  مولعم  اذل  و  تسا ؛ بجاو 

هحیص درکیم و  هیرگ  تفر و  ربمغیپ  ربق  رس  هب  هتسکش  لد  درکن و  تعیب  یلع  دندرب و  دجسم  هب  ار  یلع  هکنآ  زا  سپ  دیوگیم : هبیتق  نبا 
، امَُهل نَذَأت  مَلف  َۀمطاف  یَلع  انَذاَتـساف  اًعیمَج  اقَلَطناف  اهانبَـضغأ . دـق  ّانإف  َۀـمطاف  یلإ  انب  ِْقلْطنا  امهنع : هللا  یـضر  ٍرکب  یبأل  رمُع  لاقف  دزیم ،

«2 . » َمالّسلا امِهیَلع  َّدَُرت  مَلف  اهیلع ، امَّلَسف  ِِطئآَحلا ، یلإ  اهَهْجَو  َْتلَّوح  اهَدنِع  ادَعَق  اّملف  اهیلَع ، امُهَلخدأف  هامَّلَکَف  ایلع  ایَتَأَف 
لوخد نذإ  همطاـف  زا  دـندمآ و  ود  ره  میدروآ . بضغ  هب  ار  همطاـف  اـم  هک  اریز  همطاـف ، تاـقالم  يارب  میورب  اـیب  تفگ : رکبوبأ  هب  رمع  »

هناخ لخاد  هب  ار  ود  نآ  نینمؤملاریمأ  دـندرک ، هرکاذـم  همطاف  تاقالم  هراب  رد  وا  اب  دـندمآ و  یلع  دزن  اهنآ  دادـن . نذإ  همطاف  دنتـساوخ ،
مالـس رفن  ود  نآ  دومن . راوید  هب  ور  هدینادرگ ، اهنآ  زا  ار  دوخ  تروص  همطاف  دنتـسشن ، همطاف  دزن  رکبوبأ  رمع و  نوچ  دروآ . همطاف  دزن 

.« تفگن مالس  باوج  همطاف  دندرک ،
زا نم  هک  دوب  نآ  مدرک  مورحم  ثرإ  زا  ار  وت  نم  هکنآ  ّتلع  هک  دش  یهاوخرذع  لوغـشم  رکبوبأ  هکنآ  زا  سپ  دیوگیم : هبیتق  نبا  سپس 

هک  مدینش  ادخ  لوسر 
______________________________

ص 214 ج 16 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  ۀغالبلا » جهن  حرش  (- » 1)
ص 13 ج 1 ، ۀسایّسلا » ۀمامإلا و  (- » 2)

190 ص : تدوم ، هلاسر 
.« تسا هقدص  دنامیم  ياجب  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن و  ثرإ  ام  . » ٌۀَقَدَص َوُهَف  اَنْکََرت  اَم  ُثَرُونَال ، تفگیم :

َهَللا اَمُُکتْدَشَن  َْتلاَقَف : ْمَعَن . َالاَق : ِِهب ؟ ِناَلَعْفَت  َو  ِِهناَفِْرعَت  َمَّلَـسَو ، ِِهلاَءو   ] ِْهیَلَع ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ِلوُسَر  ْنَع  اًثیِدَـح  اَمُُکْتثَّدَـح  ْنإ  اَمُُکْتیَأَرَأ  ْتلاقَف :
َۀَمِطاَف یَضْرَأ  ْنَم  و  ِینَّبَحَأ ، ْدَقَف  ِیتَْنبا  َۀَمِطاَف  َّبَحَأ  ْنَمَف  یِطَخَس ، ْنِم  َۀَمِطاَف  ُطَخَس  َو  َياَضِر  ْنِم  َۀَمِطاَف  اَضِر  ُلوُقَی : ِهَللا  َلوُسَر  اَعَمْـسَت  َْملَأ 

. مَّلَسَو ِِهلاَءَو   ] ِْهیَلَع ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  ِلوُسَر  ْنِم  ُهاَنْعِمَس  ْمَعَن ، َالاَق : ِینَطَخْسَأ ؟ ْدَقَف  َۀَمِطاَف  َطَخْسَأ  ْنَم  َو  ِیناَضْرَأ ، ْدَقَف 
ِیف َْکیَلَع  َهَللا  َّنَوُعْدََأل  ِهَللاَو  ِْهَیلإ ...  اَمُکَّنَوُکْشََأل  َِّیبَّنلا  ُتیَِقل  ِْنَئل  َو  ِیناَُمْتیَـضْرَأ ، اَم  َو  ِیناَُمتْطَخْـسَأ  اَمُکَّنَأ  ُهَتَِکئَلَم  َو  َهَللا  ُدِهْـشُأ  یِّنإَف  َْتلاَق :

. اَهیِّلَصُأ ٍةوَلَص  ِّلُک 
نآ نومـضم  هب  دینکیم و  فارتعا  امـش  منک ، لقن  یثیدـح  امـش  يارب  ادـخ  لوسر  زا  نم  رگا  دومرف : رمع  رکبوبأ و  هب  همطاف  ترـضح  »

: دنتفگ دیتسه ؟ میلست 
نم ياضر  زا  همطاف  ياضر  دومرفیم : هک  دیدینشن  ادخ  لوسر  زا  امـش  ایآ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : همطاف  ترـضح  هلب .
ارم رتخد  همطاف  هک  یـسک  و  تسا ، هتـشاد  تسود  ارم  دـشاب  هتـشاد  تسود  ارم  رتخد  هک  یـسک  تسا ، نم  مشخ  زا  همطاف  مشخ  تسا و 
ادخ لوسر  زا  ام  هلب ، دـنتفگ : تسا ؟ هدروآ  رد  بضغ  هب  ارم  دروآ  رد  بضغ  هب  ار  وا  هک  یـسک  و  تسا ، هدرک  یـضار  ارم  دـنک  یـضار 

. دومرفیم ار  بلطم  نیا  هک  میدینش  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
نم رگا  و  دیدرکن . یـضار  ارم  دیدروآرد و  بضغ  هب  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  ناگتـشرف  ار و  ادـخ  نم  دومرف : همطاف 

مروآیم اجب  هک  زامن  ره  بقع  نم  هک  ادخ  هب  مسق  درب ...  مهاوخ  وا  يوس  هب  ار  رفن  ود  امـش  تیاکـش  منک  تاقالم  ار  ادخ  لوسر  مردپ 
.« دومن مهاوخ  نیرفن  رکبوبا  يا  وت  رب 

هزاجا نوچ  هشئاع  اذـل  و  دوشن ، دراو  ترـضح  نآ  رب  یـسک  هک  دومرف  ّتیـصو  همطاف  ترـضح  هک  میدرک  لقن  ۀـباغلا » دـسا   » زا ًاقباس  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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تساوخ و تاقالم 
191 ص : تدوم ، هلاسر 

ار وا  ءامـسأ  ّیلع و  اذل  و  هدومن ، ّتیـصو  همطاف  تفگ : دادن و  هار  ار  وا  سیمع  تنب  ءامـسأ  دـش ، لّسوتم  تقو  هفیلخ  دوخ  ردـپ  هب  یّتح 
«1 . » دنداد لسغ 

«2 . » درکن ربخ  ار  رکبوبأ  درازگ و  زامن  وا  رب  دوخ  دومن و  نفد  بش  رد  ّیلع  ار  همطاف  هک  میدرک  لقن  يراخب » حیحص   » زا زین  و 
اهیَلع یّلص  اًلیل و  اهنع  ُهللا  یِضَر  اهَنفَد  هَهجو  ُهللا  مّرک  ایلع  ّنأ  اندنِع  َتبَث  و  ُّيدقاولا : لاق  و  دیوگیم : یعفاش  ّیبلح  نیّدلا  ناهرب  نب  ّیلع  و 

«3 . » اًدحأ اِهب  اوِملُعی  َمل  مهنع و  ُهللا  یِضر  ُلضَفلا  ُساّبعلا و  هَعم  و 
دراذگ زامن  وا  رب  دوخ  دومن و  نفد  بش  ار  اهنع  هللا  یضر  همطاف  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هک  تسا  هدیسر  توبث  هب  ام  دزن  رد  دیوگ : يدقاو  »

.« دندرکن ربخ  همطاف  نفد  زامن و  يارب  ار  سکچیه  دندوب و  مهنع ، هللا  یضر  ساّبع  نب  لضف  ساّبع و  وا  اب  و 
زا شردپ  زا  رفعجیبأ  زا  هرارز  زا  دوخ  لصّتم  دانسإ  اب  دنکیم  لقن  یّشک  زا  ۀباحّصلا » ۀفرعم  یف  ٌۀلاسر   » مان هب  یلماع  ّرح  خیـش  لاجر  رد 

ُناَْملَـس و ْمُْهنِم  َنوُرَطُْمت ؛ ْمِِهب  َو  َنوُرَْـصُنت  ْمِِهب  َنُوقَزُْرت و  ْمِِهب  ٍۀَْعبَِـسب  ُضْرَْألا  ِتَقاَض  َلاق : هک : مالّـسلا  مهیلع  بلاطیبأ  نب  ّیلع  زا  شدـج 
«4 . » َۀمطاف یَلع  اّولَص  َنیّذلا  ُمه  َو  ْمُهُماَمإ . اَنَأ  َو  ْمِْهیَلَع  ِهَللا  ُۀَمْحَر  ُۀَْفیَذُح  َو  ٌراَّمَع  َو  ٍّرَذُوبَأ  َو  ُداَدْقِْملا 

______________________________

ص 141 و 142 باتک ، نیمه  (- 1)
ص 141 و 142 باتک ، نیمه  (- 2)

ص 399 هّیرجه ، عبط 1382  ۀّیبلحلا » ةریّسلا  (- » 3)
رکذ مه  ّرح  خیش  اذل  هدومنن ، رکذ  ار  متفه  رفن  یّـشک » لاجر   » رد و  نامَیلا ؛ ۀفیذح  لاوحأ  رد  ص 54 ، ۀباحّصلا » ۀفرعم  یف  ٌۀلاسر  (- » 4)

. تسا هدرکن 
هیلع نینمؤملاُریمأ  لاق  لاـق : هک : دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  هرارز  زا  دوخ  دانـسإ  اـب  ص 5 ، دیفم ، خیـش  صاصتخا »  » رد و 

و ُۀفیذُح . ٌراّمع و  ٍّرذوبأ و  ُدادقِملا و  ُّیسرافلا و  ُناملس  مهنِم  نورَطُمت ؛ مهب  نورَصُنت و  مهب  نوقَزُرت و  مِِهب  ٍۀعبَِسل  ُضرألا  ِتَِقلُخ  مالّـسلا :
. اهیلع ِهللا  ُتاولص  َۀمطاف  یلع  اّولَص  نیّذلا  ُمه  و  مُهُمامإ . اَنأ  و  ُلوقی : ُمالّسلا  هیلع  ٍبلاط  یبأ  ُنب  ُّیلع  نینمؤملاُریمأ  ناک ل ل 

193 ص : تدوم ، هلاسر 
یگنت اهنآ  ندومن  لمح  يارب  نیمز  اهنآ ، حور  هعـس  تلالج و  تمظع و  هطـساوب  هک  دنرفن  تفه  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  »
ناراب دیدرگیم و  لئان  دوخ  دصاقم  هب  دسریم و  امش  هب  يزور  هک  تساهنآ  دوجو  ضیف  هطـساوب  درادن ، ار  اهنآ  لّمحت  دادعتـسا  دنکیم و 

نآ دـنناشیا  و  متـسه . اهنآ  مامإ  نم  مهیلع و  هللا  ۀـمحر  هفیذـح  راّمع و  رذوبأ و  دادـقم و  ناملـس و  تسا  ناـشیا  زا  دراـبیم ؛ نامـسآ  زا 
.« دندرازگ زامن  همطاف  رب  هک  یناسک 

195 ص : تدوم ، هلاسر 
میجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوعأ 

ِماِیق َیلإ  َن  َْأل  َنِم ا  نیعَمْجأ  ْمِِهئآدـْعأ  یَلَع  ِهَللا  ُۀَـنَْعل  َو  نیرِهاّـطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمَُحم  انِدّیَـس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  َو  میحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 
نیّدلا  ِمْوَی 

: میرَکلا هباتک  یف  ُمیکحلا  ُهللا  َلاق  میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَللِابّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 
ِهَّللا یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ٌروُکَـش * ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْـسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق 
ِهِدابِع ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  ِروُدُّصلا * ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطاْبلا  ُهَّللا  ُحْـمَی  َو  َِکْبلَق  یلَع  ِْمتْخَی  ُهَّللا  ِإَشَی  ْنِإَف  ًابِذَـک 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


. ٌدیِدَش ٌباذَع  ْمَُهل  َنوُِرفاْکلا  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  َو  َنُولَعْفَت * ام  ُمَْلعَی  َو  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  اوُفْعَی  َو 
( میرک نآرق  زا  هروس  نیمّود  لهچ و  يروش : هروس  زا  مشش ، تسیب و  ات  مّوس  تسیب و  تایآ  )

نیا هرابرد  هک  دیسریم  رظن  هب  دیعب  رهاظ  هب  هکنآ  اب  تسا . هدمآ  لمع  هب  یناوارف  ياهدیدشت  دیجم  نآرق  رد  هّیعرش  ماکحأ  زا  یـضعب  رد 
نآ هب  ندومنن  لمع  ّتلع  هب  هک  مّلـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکأ  لوسر  تلحر  زا  سپ  یلو  دشاب ؛ موزل  دروم  دـیدشت  زا  عون  نیا  مکح 

نآرق دیکأت  رارـصا و  نآ  هک  دـش  مولعم  دـش ، نیملـسم  رب  دـئاع  یمیخو  بقاوع  ءوس و  جـئاتن  مکمک  داسف ، هشیر  ندومن  دـشر  مکح و 
اب كاندرد  باذع  كانرطخ و  بقاوع  هب  دیعوت  مکح و  نآ  هرابرد  دیجم 

196 ص : تدوم ، هلاسر 
ادـخ بناج  زا  مکح  نآ  هک  هللا  لوسر  دوخ  ناـمز  رد  هچرگ  تسا . هدوب  موش  جـئاتن  نآ  زا  يریگولج  يارب  همه  همه و  دـیدشت ، ناـحلأ 
دروم رد  ناوارف  رارصا  نآ  دوب و  تفگـش  بّجعت و  دروم  دیاش  ناناملـسم  يارب  دمآ ، لمع  هب  نآ  ماربا  رد  ناوارف  دیدشت  نآ  دش و  لزان 
هدوب اجب  عقوم و  هب  همه  تادـیکأت  نآ  هک  دوشیم  مولعم  دـش  ّبترتم  ًادـعب  هک  يراثآ  هظحـالم  اـب  یلو  دـمآیم ، رظن  هب  اـجیب  ریقح  يرما 

. تسا
هب دنک  باطخ  یـسک  اب  ای  دنک  رارـصا  نآ  رب  دیامن و  هغلابم  دوخ  دیکأت  رد  سپـس  دنک و  دـیکأت  یکچوک  رما  هرابرد  میکح  مّلکتم  رگا 

بطاخم و رظن  زا  هک  هدش  هتفهن  گرزب  يّرس  کچوک ، رما  نیا  رد  هک  دوشیم  مولعم  دشابن ، نآ  هب  باطخ  بطاخم ، نآ  نأش  هک  یباطخ 
عمج ایند و  زا  ياوزنا  دـهز و  تدابع و  رد  ار  يرمع  هک  راـگزیهرپ  ملاـع  رفن  کـی  هب  رگا  اًـلثم  تسا . هدوب  یفخم  فیلکت  نآ  هب  ِفّلکم 
رفن کی  هب  اًلثم  ای  نکن ! انز  ّتیعمج  رفن  نارازه  ناگدید  لباقم  رد  ماع  ربعم  رد  درم ! يا  هک : دوش  باطخ  تسا ، هدـینارذگ  نآ  فراخز 

ِملاـع نیا  رد  هک  دوشیم  مولعم  نکم ! تکرح  دازرداـم  تخل  شکن و  هرعن  اـهنابایخ  ناـیم  رد  هک : دوشب  باـطخ  بادآ  هب  بّدؤم  صخش 
جیردـت هب  تسنکمم  هدرکاـن  يادـخ  هتفر  هتفر  دـیاین ، رب  نآ  عفر  ددـص  رد  هچناـنچ  ًاـنایحأ  هک  دراد  دوجو  یناـسفن  سجاوه  زا  یبئاوش 

ار ياهنحـص  نینچ  زورب  زا  يراـثآ  ملاـع ، درم  نـیا  رد  نـیبزیت  دنمـشناد  مـیکح  درم  نآ  و  دـنک ؛ دـمآ  شیپ  یلمع  نـینچ  وا  يارب  يزور 
نکمم دشوکن  نآ  عفر  رد  رگا  ًانایحأ  هک  هدـیدرگ  دوهـشم  یتازورب  هنـسح ، بادآ  هب  بّدؤم  صخـش  نیا  رد  ای  و  تسا . هدومن  هدـهاشم 

وا هک  دـسرب  يزور  یجراخ  لماوع  طیحم و  تیوقت  اب  هدرک و  دـشر  مکمک  ایح  تّفع و  نادـقف  زا  یئرم  ریغ  کـچوک و  مخت  نآ  تسا 
ریبخ میکح و  هک  ار  نیبزیت  حصان  نآ  مالک  دیاب  اذل  درامـشب . کین  ار  ندیـشک  هدـبرع  دـنک و  تکرح  رتاس  سابل و  نودـب  ماع  ربعم  رد 

. دنکن دمآ  شیپ  یعیاقو  نانچ  نانآ  يارب  ات  دننک  تعاطا  دنرامشب و  مرتحم  تسا 
197 ص : تدوم ، هلاسر 

دیاش هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  رایسب  ّدح  هب  نآ  رد  ماربا  رارصا و  هدش و  دیکأت  رایسب  نانآ  هرابرد  هک  تسا  دروم  دنچ  دیجم  نآرق  رد 
هنومن يارب  ام  و  تسا . هدوب  تفگش  دروم  مکح  نآ  زا  نیفّلختم  هرابرد  تادیدشت  وحن  نیا  ماربا و  رارصا و  نیا  نامز  نآ  ناناملسم  يارب 

: مینکیم نایب  ار  دروم  دنچ 
. تسا هدمآ  لمع  هب  یهن  نآ  عوقو  زا  یبیجع  رایسب  ناسل  اب  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يوبر  ياهضرق  ای  تالماعم  عوضوم  لّوا 

زا دـنروخیم  ابر  هک  یناـسک  « » 1 . » ِّسَْملا َنِم  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  اـمَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  ـال  اـبِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  دـیامرفیم : هک  اـجنآ 
.« دشاب هدز  ناطیش  هک  یسک  دننام  رگم  دنزیخیمن  رب  دوخ  ناکم 

لمع نیا  هطـساوب  هدش ، جراخ  اهناسنا  هرمز  زا  ددرگیم و  نوگژاو  شتّیناسنا  دـهدیم و  تسد  زا  ار  یناسنا  تالامک  تافـص و  مامت  ینعی 
. دوشیم دراو  نیطایش  هورگ  رد  دهدیم و  ّتیهام  رییغت  یئوگ  تشز ،

تسد ابر  تمرح  هیآ و  نیا  لوزن  زا  دعب  هک  یناسک  . » َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  ْنَم  َو  دیامرفیم : هیآ  لیذ  رد  سپـس  و 
.« دومن دنهاوخ  تسیز  ماود  روطب  مّنهج  رد  هدوب و  شتآ  نارای  اهنآ  دننزب  ابر  هب 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


تکرب و ، ) دزاسیم دوبان  ار  ابر  هجیتن  دنوادخ  « » 2 . » ٍمِیثَأ ٍراَّفَک  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ِتاقَدَّصلا  ِیبُْری  َو  ابِّرلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی  دیامرفیم : سپـس  و 
هچرگا ار  تاقدـص  تاـقافنإ و  و  دوـشیم ) عـقاو  يدوباـن  كـاله و  شوختـسد  زین  يداـیز  نآ  هوـالع  و  دربـیم ، نیب  زا  ار  تـمحر  ریخ و 

هک یصاخشا  دهدیم . رارق  تمحر  ریخ و  لوزن  تمعن و  روفو  لام و  يدایزبجوم  ار  اهنآ  نکل  تسا  لام  ناصقن  بجوم  رهاظ  تروصب 
.« درادن تسود  ار  هدننک  تمعن  نارفک  راکهنگ و  صخش  ًادبأ  دنوادخ  دنراکهانگ و  نانآ  دنروخیم  ابر 

______________________________

ةرقبلا هروس 2 : زا  هیآ 275 ، ردص  ( 1)
ةرقبلا هروس 2 : زا  هیآ 276 ، (- 2)

198 ص : تدوم ، هلاسر 
. ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف  َنِینِمُْؤم * ُْمْتنُک  ْنِإ  ابِّرلا  َنِم  َیَِقب  ام  اُورَذ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دـیامرفیم : سپـس  و 

«1»
دش و هدناوخ  امـش  رب  هیآ  نیا  هکنیا  زا  دعب  و  دیزیهرپب ، دوخ  يادخ  زا  دیاهدیورگ ، مالـسا  هب  هدروآ و  نامیا  دنوادخ  هب  هک  یناسک  يا  »

رگا دیـشوپب  مشچ  لاوما  نآ  حبر  زا  دینک و  رظن  فرـص  شیاهدوس  مامت  زا  دـیاهداد  هک  ار  يَوبَر  ياهـضرق  نآ  دـیتفایرد ، ار  ابر  تمرح 
دیاهدرک هدامآ  ادخ  لوسر  ادخ و  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  هک  دینادب  سپ  دـیهدن  ارف  شوگ  نامرف  نیا  هب  هچنانچ  و  دـیاهدروآ . نامیا  امش 

هداد گنج  مالعإ  ادـخ  لوسر  ادـخ و  اب  دوخ  عینـش  لعف  نیا  اب  راوخ  ابر  دـنزیخیم و  رب  راوخابر  اب  گنج  هب  ادـخ  لوسر  ادـخ و  ینعی  )
(.« تسا

رایـسب تروصب  ابر  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هکنآ  اب  تسا ، هدـمآ  لمع  هب  خـیبوت  ابر  هرابرد  هزادـنا  هچ  ات  تایآ  نیا  رد  هک  دوشیم  هظحالم 
همانماظن و ابر ، ساسا  رب  هک  اـهکناب  سیـسأت  بّکرم و  ياـبر  يوبر و  قیقد  تـالماعم  زونه  دوب . لوادـتم  صاـخ  يدارفأ  نیب  رد  هداـس و 

مسق نیا  هفطن  زور  نآ  رد  یّتح  و  دوب ، هدماین  دوجوب  ایند  رد  دنربیم  تاغیلبت  عاونا  هب  ار  فیعـض  مدرم  تورث  دننکیم و  میظنت  همان  نیئآ 
نیا ناوتیم  ًاّقح  و  دومرف ؛ نایب  مکح  نیا  هرابرد  وفع  لباق  ریغ  تخس و  یمکح  نینچ  نآرق  هک  دوب  هدشن  هتسب  ایند  رد  يوبر  تالماعم  زا 

. تسا هدومرف  لزان  ابر  هرابرد  هک  درب  مان  نآرق  تازجعم  محالم و  زا  ار  مکح 
هب دارفا  زا  دـهدیم و  هعـسوت  ار  دوخ  ياـج  دـنازوسیم و  ار  دوخ  فارطا  دوـش  عـقاو  اـجره  شتآ  دـننام  اـبر  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و 
هب ًامئاد  هقبط  کی  دنوشیم . ادج  دنمتورث  فیعـض و  هقبط  ود  هب  مدرم  يوبر  تالماعم  نیا  زا  يوریپ  هب  ًاعبط  و  دـنکیم ، تیارـس  عامتجا 

زا نآ  تخادرپ  ناوت  مدع  يوبر و  ياهضرق  ّتلع 
______________________________

ةرقبلا هروس 2 : زا  هیآ 279 ، ردص  هیآ 278 و  (- 1)
199 ص : تدوم ، هلاسر 

. دوشیم هدوزفا  ناراکزواجت  نیفَرتُم و  زا  هتسد  نآ  تورث  رب  ًامئاد  هنزاوم  نیمه  هب  دندرگیم و  طقاس  یتسه 
یّلحم ياهعازن  زا  هتـشذگ  دناودیم و  هشیر  اهلد  رد  لخب  دـسح و  هنیک و  مخت  ددرگیم ، بارخ  اههّیحور  یتاقبط  فالتخا  نیا  لابند  هب  و 
. دروآیم رد  حیبق  تشز و  یتروصب  بارخ و  ار  ایند  دهدیم و  داب  رب  ار  ّتیناسنا  ساسا  هک  دوشیم  ادیپ  یللملا  نیب  ياهعازن  اهگنج و 

دنکیمن و تیارـس  عامتجا  هب  دارفأ  زا  دزیریمن و  مدرم  هقبط  رد  یحور  یلام و  یناج و  ياهنایز  نیا  ًادـبا  دـنربب  نیب  زا  ار  ابر  هشیر  رگا 
. دهدیمن ناشن  ار  دوخ  هورکم  هرهچ  مدرم ، رب  يونعم  يرهاظ و  شتآ  تروصب  ایند 

مالّسلا ةولّـصلا و  مهیلع  تیب  لهأ  هّمئأ  ادخ و  لوسر  زا  هک  یتایاور  زین  و  دوب . بّجعت  دروم  زور  نآ  رد  دیاش  دیجم  نآرق  زا  ینعم  نیا  و 
، تسا رتشیب  شهانگ  ادخ  هناخ  رد  دوخ  ردام  اب  ندرک  انز  هبترم  داتفه  زا  ندروخ  ابر  مهرد  کی  هک  هدش  دراو  دیدش  نحل  اب  ابر  هرابرد 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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«1 . » دشیم عقاو  بّجعت  دروم 
______________________________

! ُّیلع ای  دندومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکأ  لوسر  ترـضح  زا  (- 1)
دننام نآ  هبترم  نیرتکچوک  دراد ، هبترم  داتفه  اـبر  یلع ! يا  . » ِمارَحلا ِهللا  ِتَیب  ِیف  هَّمُأ  ُلُـجَّرلا  َحِـکنَی  نأ  ُلـثِم  اهُرَـسیأ  اًءْزُج  َنوُعبَـس  اـبِّرلا 

.« دنک انز  مارحلا  هللا  تیب  رد  دوخ  ردام  اب  ناسنا  هک  تسنآ 
هک دراد  باب  داتفه  ابر  . » هَّمُأ ُحِکنَی  يّذلاَک  ِهللاَدـنع  اُهنَوْهأ  ًابَاب  َنوُعبَـس  ابِّرلا  هک : تسا  دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  و 

.« دنک حاکن  دوخ  ردام  اب  یصخش  هک  تسنآ  دننام  اهنآ  نیرتتسپ 
ِهللا ِتَیب  ِیف  ٍمَرْحَم  ِتاذـب  اهُّلُک  ًۀَْـینَز  َنیعبَـس  ْنِم  ِهللاَدـنِع  ُمَظعأ  ٍءآبر  ُمهرِد  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رگید  تیاور  رد  زین  و 

ص ج 2 ، یقثولا » ةورُعلا  .« ) » تسا رتگرزب  ادـخ  هناخ  رد  مرحم  اب  ندرک  انز  هبترم  داتفه  زا  ادـخ  دزن  رد  ابر  زا  مهرد  کی  هانگ  . » ِمارَحلا
(2

 200 ص : تدوم ، هلاسر 
تدوم 249  هلاسر 

رد دوخ  رمع  زا  ار  يرگید  لحارم  سپـس  هدمآ و  رد  دازون  یلفط  نینج و  تروصب  هدش و  هتـسب  مک  مک  هتـسبن ، هفطن  نآ  هک  زورما  یلو 
ردام اب  يانز  زا  ًاّقح  ابر  هانگ  و  هدومن ، نایب  ار  ياهدنزرا  یلاع و  بلطم  هچ  دیجم  نآرق  ًاّقح  هک  دوشیم  مولعم  دـنکیم ، یط  ینونک  يایند 

ملظ و رامق و  رمخ و  برـش  انز و  دننام  تشز  لمع  نیرتگرزب  هانگ  دیجم  نآرق  رد  هک  دوشیمن  هدید  اذل  و  تسا . رتنوزفا  ادـخ  هناخ  رد 
. دشاب هدش  هدرمش  گرزب  میظع و  ابر ، هانگ  هزادنا  هب  هانگیب ، ناسنا  نتشک  یّتح 

هاوخ تسا ، راّفک  هب  ندومنن  ّتبحم  تّدوم و  تسا  هدـمآ  لـمع  هب  رایـسب  تادـیکأت  دـیجم  نآرق  رد  نآ  هراـبرد  هک  يدراوم  زا  « 1  » مّود
رارقرب یتسود  تّدوم و  هطبار  نانآ  اب  هک  ار  یـصخش  هک  تسا  دایز  ياهزادنا  هب  دیدشت  هراب  نیا  رد  و  يراصن . دوهی و  هاوخ  نیکرـشم و 

. دنکیم جراخ  یّلک  هب  نینمؤم  هرمز  زا  دنک 
«2 . » َهَّللا َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدَِجت  ال 

نانمـشد اب  یتسود  هک  تفای  یهاوخن  دنراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یهورگ  ربمغیپ ! يا  : » دیامرفیم ربمغیپ  هب  باطخ  دنوادخ 
.« دنیامنب ادخ 

َهَّللا ال َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َءاـِیلْوَأ  يراـصَّنلا  َو  َدوُهَْیلا  اوُذِـخَّتَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  دـیامرفیم : زین  و 
«3 . » َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی 

دوخ تسود  ار  يراصن  دوهی و  هفئاط  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  »
______________________________

و ص 433 ، ج 2 ، نازیملا »  » ریسفت رد  هّلظّدم )  ) یئابطابط هماّلع  ترضح  هک  تسا  یبلطم  حرش  لیصفت و  لّوا ، دروم  زین  دروم و  نیا  (- 1)
. دناهدومرف رکذ  راصتخا  روط  هب  ص 371  رد ج 5 ،

ۀلداجملا هروس 58 : زا  هیآ 22 ، ردص  (- 2)
ةدئآملا هروس 5 : زا  هیآ 51 ، (- 3)

201 ص : تدوم ، هلاسر 
رگمتس مدرم  دنوادخ  دوب . دهاوخ  اهنآ  زا  دریگب ، دوخ  تسود  ار  اهنآ  هک  امش  زا  مادک  ره  و  دنتـسه . تسود  دوخ  اب  دوخ  اهنآ  دیریگم ،

.« دومن دهاوخن  تیاده  دننک ، ّیط  ار  فارحنا  هار  دوخ  رایتخا  هب  هک  ار 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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«1 . » َنوُقِساف ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِکل  َو  َءاِیلْوَأ  ْمُهوُذَخَّتا  اَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِِّیبَّنلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  اُوناک  َْول  َو  دیامرفیم : زین  و 
یتسود حرط  يراصن  دوهی و  اب  دنـشاب ، هتـشاد  شربمغیپ  هب  ادـخ  بناج  زا  لزان  ِنآرق  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  ناناملـسم ، رگا  «و 

.« دنفرحنم میقتسم  هّداج  زا  دننکیم ) تّدوم  ّتبحم و  نانآ  اب  هک  اهنآ   ) ناشیا زا  يرایسب  نکل  تخیر ، دنهاوخن 
هرمز زا  دـننکیم ، رارقرب  ّتیمیمـص  یتـسود و  طـباور  يراـصن  دوهی و  نیکرـشم و  اـب  هک  ار  يدارفأ  تاـیآ ، نیا  رد  هک  دوشیم  هظحـالم 
يریخ دـهاوخیمن  نآرق  هک  تسنآ  تهج  زا  هن  نیا  و  دوشیمن ؛ عمج  نانآ  اب  تّدوم  اب  مالـسا  هکنآ  لثم  ایوگ  و  دـنکیم ، جراخ  نینمؤم 
مکمک تسلاجم  تسناؤم و  نیا  ددرگیم و  سنا  یئانـشآ و  بجوم  هتفر  هتفر  ّتبحم  تّدوم و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دسرب ، اهنآ  هب 

. دوشیم ناملسم  صخش  رد  نانآ  تاّیحور  راکفأ و  ریثأت  بجوم 
یهلا تاروتـسد  ماکحأ و  داعم و  زور  ادخ و  لوسر  هب  خسار  نامیا  ادخ و  هب  كاپ  هدـیقع  نامه  نامیا  مالـسا و  هشیر  هک  تسا  مولعم  و 

دهاوخن ناملـسم  ینعم  رظن  هطقن  زا  دوش ، لصاح  یلزلزت  وا  نامیا  كاـپ و  هدـیقع  رد  ناـنآ  اـب  یکیدزن  ّتلع  هب  یناملـسم  نوچ  و  تسا .
ّتنس شور و  لامعا و  زا  نانآ ، راکفا  هلابند  هب  ّتبحم و  هطساوب  هتفر  هتفر  و  دشاب . بّدؤم  یمالسا  بادآ  هب  رهاظ  تروص  هب  هچرگ  دوب ،

رد هک  یئاج  هب  ات  دوشیم  يوریپ  یعامتجا  یگدنز و  روما  رد  اهنآ  نیئآ  و 
______________________________

ةدئآملا هروس 5 : زا  هیآ 81 ، (- 1)
202 ص : تدوم ، هلاسر 

اهنآ ياجب  دوشیم و  فیعـض  مکمک  تافـص  نیا  ادـخ ، هار  رد  ِقفنُم  رازگزامن و  ِناملـسم  هللا ، لـیبس  یف  دـهاجم  هدارـإلا ، ّيوق  ِناملـسم 
. دنیشنیم اهنآ  ياج  تارکنم  ءاشحف و  عاونا  رامق و  يراسگ و  هداب  روما ، عیمج  رد  یتسس  روتف و  فعض و 

يارب دـیاش  تشادـیم ، رذـح  رب  راّـفک  اـب  تّدوم  تسناؤـم و  زا  ار  نیملـسم  زیمآ  دـیدشت  نحل  نیا  اـب  دـیجم  نآرق  هک  زور  نآ  رد  يرآ ،
اهنآ بادآ  ننس و  هک  زورما  یلو  دندومنیم ؛ هغلابم  رب  لمح  ار  اهدیدشت  هنوگ  نیا  دوبن و  نشور  نانآ  اب  تّدوم  دسافم  مدرم  زا  يرایسب 

یقالخا لئاذر  زا  دـیدج  یتاغوس  زور  ره  نانآ ، ِبتکم  زا  مّلعت  هناتـسود و  ياهدـمآ  تفر و  هدوارم و  ّتلع  هب  هتفای و  جاور  اهروشک  رد 
مکمک رایتخا ، هدارا و  بحاص  رازگزامن ، نیتم ، ّيوق  عامتجا  کی  هنوگچ  هک  تسا  هدیدرگ  حضاو  مومع  يارب  بلطم  دنروآیم ، هیدـه 

. دنکیم طوقس  تکاله  هلحرم  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یحور  تالامک  مامت  دوشیم ، راچد  ینوبز  فعض و  هب  تّدوم  نیمه  ّتلع  هب 
هیلع و هللا  یّلص  مرکأ  لوسر  ترـضح  تلاسر  عوضوم  هک  تسناد  دیاب  تسا . یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  ینعی  ثحب  دروم  هلأسم  نیمه  مّوس 

. تسا هدوب  یعامتجا  هلوعجم  ننس  اهدادرارق و  زا  جراخو  يراک ، هظفاحم  عّنصت و  بئاوش  زا  يراع  و  یقیقح ، يونعم و  رما  کی  هلآ 
راونا زا  یبلق  ضیف  باستکا  هیلاع و  ملاوع  هب  ترضح  نآ  بلق  لاّصتا  یهلا و  یحو  ساسا  رب  ترـضح  نآ  ندش  هتخیگنارب  ینعی  تلاسر 

ياوغا ياههار  ناطیش و  سواسو  رب  عالّطا  و  سفن ، لامک  قرط  سفن و  رب  تفرعم  و  ادخ ، تافـص  ءامـسأ و  ادخ و  رب  تفرعم  و  هّیـسدق ،
لیئاربج طسوت  هب  یبلق  تاکاردا  نطاب و  رظن  هطقن  زا  ناسنا  هّیفخم  رارسا  شنیرفآ و  رارـسا  رب  عالّطا  هرخألاب  و  هراّمأ ، سفن  هچیرد  زا  وا 

. نیما
نارازه  ددرگیم و  نشور  زین  کُلم  ملاع  یتوکلم ، راونا  نیا  عبت  هب  هچرگ 

203 ص : تدوم ، هلاسر 
رارق تفرعم  نوناک  نآ  عاعـش  رد  یهلا و  ّرـس  نآ  عبت  هب  اهنیا  مامت  یلو  دـیآیم ، نایم  هب  رـشب  سوفن  لـیمکت  يارب  یعاـمتجا  مکح  رازه 

. دریگیم
نطاوب هّیفخم و  یناـعم  زا  اـهنآ  زا  ریغ  سکچیه  تسا و  هدوب  تیب  لـها  رد  طـقف  طـقف و  ادـخ  لوسر  زا  سپ  رما  نیا  هک  تسمولعم  هّتبلا 

يارب رگا  هکنآ  ای  تسا ، هدوبن  هاگآ  ینامـسآ  باتک  تالیوأت  دـیحوت و  ملاـع  هب  هّیرـشب  سوفن  لـیمکت  هار  دـیجم و  نآرق  رارـسا  روما و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. تسا هدوب  صاخ  يدودح  رد  هلمجلا و  یف  هدوب ، هدش  لصاح  یهاگآ  یضعب 
رد دوب و  ادـخ  لوسر  سفن  هلزنم  هب  ترـضح  نآ  دوب . لـمکأ  یلعأ و  وحن  هب  مالّـسلا  لـضفأ  هیلع  نینمؤـملاریمأ  سّدـقم  دوـجو  رد  یلو 

تقیقح هنیمز  نیا  يور  و  تسا ؛ هدوب  بتکم  نآ  درگاـش  نیلّوا  ترـضح و  نآ  وِلت  یلاـت  یبیغ ، ملاوع  هب  لاـّصتا  فراـعم و  تاـکاردا و 
. تسا هدوب  رارسا  هصالخ  ناجو و  تیالو  ّرس  تّوبن و 

یلع دیامرفیم : ترضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ترـضح  زا  ًارتاوتم  ای  ًاضیفتـسم  یّنـس  هعیـش و  هک  یثیداحأ 
، میاهدـش قلخ  تخرد  کی  زا  ود  ره  یلع  نم و  میاهدـش ، هدـیرفآ  رون  کـی  زا  ود  ره  یلع  نم و  تسا ، نم  هلزنمب  یلع  تسا ، نم  سفن 

. تسانعم نیا  زا  یکاح  همه  تاریبعت ، نیا  لاثما  و  تسا ، نم  ردارب  یلع 
هک تسین  یعامتجا  متسیس  کی  رب  ینبم  هللا ، لوسر  رصع  رد  نیملـسم  تمظع  مالـسا و  ماکحأ  نآرق و  لوزن  هللا و  لوسر  تّوبن  ناتـساد 

بیغ و ملاوع  هب  لاـّصتا  رب  یکّتم  طـقف  هکلب  دوش ، عقاو  وگتفگ  ثحب و  دروم  رما ، نطاـب  ینعم و  هب  هّجوـت  نودـب  رهاـظ  هچیرد  زا  طـقف 
. تسا هدوب  هضحم  ّتیدوبع  ماقم  هب  لوصو  تراهط و  ساسا  رب  هّیبلق  مولع  كاردا  نطاب و  يافص 

ار روما  مامز  ترـضح  نآ  تلاسر  هلابند  هب  نینمؤملاریمأ  دننام  یـصخش  هک  دنکیم  ادیپ  ماود  ینعم  نیا  یتقو  هللا  لوسر  تلحر  زا  سپ  و 
دریگب و تسدب 

204 ص : تدوم ، هلاسر 
هدراذگن مدق  تراهط  زا  قفا  نیا  رد  هک  يرگید  رگا  ّالا  و  دهدب ؛ ریـس  تسا  هدادـیم  ریـس  ربمغیپ  هک  ياهّطخ  نامه  رد  ار  ّتیرـشب  هعماج 

ّیط شدوخ  هک  یهار  رد  دوخ  تاکاردا  دودح  رد  هکلب  داد ، دهاوخن  ریـس  هللا  لوسر  هار  رد  ار  مدرم  وا  دنک ، يرادـمامز  دـهاوخب  تسا 
. تشاد دهاوخ  يرایسب  هیواز  فالتخا  مّلسم  روطب  هللا  لوسر  هار  اب  هار  نیا  و  دهدیم ؛ ریس  تسا  هدمآ  هدیدنسپ  دوخ  رظن  هب  هدومن و 

يوذ هب  ِتّدوم  هار  زا  دـهاوخیم  هیآ  نیا  دراد . ینعم  نیا  رب  تلالد  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  نآرق : هکراـبم  هیآ  و 
انشآ مالسا  قئاقح  اب  ار  مدرم  دهاوخیم  هیآ  نیا  دنک . دراو  مالّسلا  مهیلع  نینـسح  يربک و  هقیّدص  نینمؤملاریمأ و  هار  رد  ار  رـشب  یبرقلا ،

رد نیتداهـش  تداهـش  هب  هک  ار  يرهاظ  مالـساو  دوش  لصاح  هجیتن  تلاسر  لصا  زا  دهاوخیم  هیآ  نیا  دزاس . علّطم  تّوبن  ّرـس  رب  دیامنب و 
ار مدرم  مامت  هار  دـهاوخیم  هیآ  نیا  دـناسرب . دـیحوت  هجرد  هب  لوصو  ماما و  تفرعم  ساسا  رب  لاـمک  هجرد  هب  هتفرگ ، تروص  مدرم  نیب 
هار نیرتکیدزن  هک  طارـص  نیا  رد  ار  مدرم  دهاوخیم  هیآ  نیا  دـنادرگ . باریـس  لهنَم  نیا  زا  ار  نانآ  دـنک و  تمحر  تیب  لها  هب  رـصحنم 

. دیامن يربهر  یلصا ، فده  هب  تسا  ریسم  نیرتهاتوک  هقلطم و  تداعس  يوسب  تسا 
، مکح نیا  هزادـنا  هب  دـیجم  نآرق  رد  یمکح  چـیه  تسا . هدـش  هدرمـش  تلاسر  دزم  هک  تسا  جرا  رپ  گرزب و  ینعم  نیا  ردـقچ  ًاّـقح  و 

. تسین رابتعا  زا  هجرد  نیا  ياراد 
هتـسسگ هرابکی  هتخیـسگ و  تّوبن  اب  وا  هّیبلق  طباور  و  تسیقاب ، وا  مالـسا  هشیر  لصا و  زاب  دنز  تسد  ناهانگ  زا  کیره  هب  یناملـسم  رگا 

رب نانآ  یقالخا  یحور و  يایازم  زا  دوشن و  دراو  اهنآ  قیرط  هار و  رد  دشاب و  نیرهاط  هّمئا  تّدوم  نودب  هک  یناملـسم  یلو  تسا ، هدـشن 
. دوب دهاوخ  ناماسبان  بقعالب و  شمالسا  یسک  نینچ  ددرگیم ؛ عوطقم  تّوبن  اب  شاهطبار  دنکن ، هدافتسا  اهنآ  تیالو  ساسا 

205 ص : تدوم ، هلاسر 
نآ هب  هداد و  رارق  رون  نآ  وترپ  رد  ار  دوخ  ياهزادنا  ات  ترضح  نآ  يونعم  ترارح  ّتینارون و  هطـساوب  هللا  لوسر  نامز  رد  يدارفأ  نینچ 

عوجر هتـشذگ  نارود  ّتیلهاج  هب  يرقهق  تلاح  هب  هدش و  هدرـسف  درـس ، کیرات و  طیحم  رد  ًادـعب  یلو  دـناهدرک ، کیدزن  ترارح  عبنم 
. دناهدومن

َو ًاْئیَـش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  َْوأ  َتاـم  ْنِإَـف  َأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو 
«1 . » َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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راکفا نامه  هب  امـش  دوش ، هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  دناهتفر . هدمآ و  یناگداتـسرف  زین  وا  زا  لبق  هک  ادخ  هداتـسرف  رگم  دّـمحم  تسین  «و 
تسا و هدروآ  دراو  همدص  دوخ  هب  ددرگ  نوگژاو  يرقهق  هب  بقع  زا  دوخ  ياپ  هنشاپ  ود  هب  هک  یـسک  دینکیم ؟ عوجر  ّتیلهاج  نارود 

کین يازج  دننک ) ریس  هللا  لوسر  شور  هار و  رد  دننک و  تکرح  ولج  هب  هک   ) ار نارازگساپس  دنوادخ  و  تسا ، هدیناسرن  يررـض  ادخ  هب 
.« داد دهاوخ 

هداد و رد  ار  هللا » ُباتک  انافَک   » يادـن هتفر و  دوخ  یناسفن  راکفا  لاـبند  هب  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  یناـسک  هب  عجار  هیآ  نیا 
راکفا نامه  رد  اذـل  و  دـندراذگن ، یمدـق  تیـالو  قیرط  رد  تّوبن  ریـسم  هلاـبند  هب  دـندیدن و  تراـهط  ملع و  نادـناخ  هب  دـنمزاین  ار  دوخ 

. دناهدش نفد  اج  نامه  رد  هدنامیقاب و  دوخ  یلهاج 
ّیبن ياسرف  تقاـط  تاـمحز  تّوبن و  شاداـپ  دزم و  هتفرگ و  رارق  ّتیّمها  دروم  هجرد  نیا  اـت  هک  تیب  لـها  هب  تّدوم  هجیتن  دـیاش  يراـب ،

یتمکح هچ  تیب  لها  هب  تّدوم  هک  دناهدوب  تفگش  رد  يرایـسب  اسب  هچ  و  هدوبن ، حضاو  هللا  لوسر  دوخ  نامز  رد  تسا ، هدش  عقاو  مرکأ 
رارق هللا  لوسر  تامحز  لباقم  رد  هک  درادرب  رد  ار 

______________________________

نارمع  لاء  هروس 2 : زا  هیآ 144 ، (- 1)
206 ص : تدوم ، هلاسر 

دناهتسناوتن هدوب و  یقاب  تفگش  نیا  رد  مه  زونه  اهنآ  هک  دوشیم  هظحالم  زین  نّنست  لها  تاجتشون  زا  يرایسب  رد  اسب  هچ  و  تسا . هتفرگ 
. دننک لح  ار  بلطم 

نوچ دهد ؛ رارق  ّتبحم  افـص و  هار  رد  ار  تّما  تسا  هتـساوخ  یبرقلا  يوذ  تّدوم  بوجو  اب  تسا  تّما  يونعم  ردپ  هک  مرکأ  ربمغیپ  یلو 
رایـسب زورما  وت  ناگدـید  میتـشادرب و  وت  مشچ  يولج  زا  ار  هدرپ  اـم  « » 1  » ٌدـیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف  هک  یهلا  رون  اب 

دوخ شور  هار و  رد  ار  نانآ  مامت  لد  مشچ  اب  هدوب و  فوشکم  ترـضح  نآ  رب  نیرهاط  هّمئا  تراـهط  روما و  قئاـقح  تسا » هدـش  نیبزیت 
. تسا هدومنیم  هدهاشم 

: دیوگیم تّدوم  هیآ  لیذ  رد  یبرعلا  نبا  نیّدلا  ییحم  هب  بوسنم  ریسفت  رد 
یکیدزن و بجوم  تیب  لـها  اـب  تّدوم  هکنآ  ّتلع  هب  تسا ، تاـجن  ببـس  تّدوم  نوچ  تسا ؛ مدرم  دوخ  هب  عجار  تّدوـم  هجیتـن  هرمث و 
ةولّـصلا و هیلع  مرکأ  ربمغیپ  هکنآ  امک  دوب ، دـهاوخ  رـشح  رد  نانآ  عامتجا  اب  مزلتـسم  هجیتّنلاب  هک  تسا  ّتیناحور  قفا  رد  نانآ  اب  بسانت 

َبَحَأ  ْنَم  َعَم  ُءْرَْملا  تسا : هدومرف  مالّسلا 
.« دراد یگتسبمه  ّتیعم و  دوخ  بوبحم  اب  ناسنا  »

هک یـسک  تسین  نکمم  و  دوب . دهاوخن  ربمغیپ  يارب  يرجأ  تقیقح  رد  تسا ، تّما  دوخ  هب  عجار  نوچ  تیب  لها  اب  تّدوم  هجیتن  نیاربانب 
حور یسک  هک  تسین  نکمم  هکنآ  امک  دشاب ، هتشاد  تسود  ًاعقاو  ار  اهنآ  دشاب  رود  تیب  لها  هبترم  زا  هدوب و  یناملظ  کیرات و  وا  حور 

تـسود ار  تیب  لها  هّمئا  نکیلو  دشاب ، هدـمآ  لئان  دـیحوت  ماقم  هب  هتـشاد و  تسود  هتخانـش و  هفرعملا  ّقح  هب  ار  ادـخ  دـشاب و  ینارون  وا 
. دشاب هتشادن 

تّوتف  تیالو و  ندعم  تّوبن و  تیب  لها  اهنآ  هک  تسنآ  بلطم  نیا  ّرس  و 
______________________________

ق  هروس 50 : زا  هیآ 22 ، زا  یتمسق  (- 1)
207 ص : تدوم ، هلاسر 

ترـضح تسد  هب  سدـق  مرح  یلعأ و  ّلحم  رد  دـناهدش و  وا  سدـقا  تاذ  بوبحم  یلاعت ، يراب  ترـضح  هّیلّوا  تیانع  رد  اـهنآ  دنتـسه ،

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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زین ادخ  لوسر  ادخ و  و  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  هک  یـسک  رگم  ار  اهنآ  درادن  تسود  سپ  دناهتفای ، تیبرت  لالجلاوذ 
. دنشاب هتشاد  تسود  ار  وا 

ادخ لوسر  هاگچیه  دنـشاب ، هدوبن  ّتیدحا  تاذ  بوبحم  تسا  یهلا  ّتیـشم  ملاع  نامه  هک  رما  تیادـب  رد  تیب  لها  هّمئا  ضرف  هب  رگا  و 
تـسادخ ّتبحم  نیع  هکنآ  زا  دعب  ترثک ، لیـصفت و  ملاع  رد  تسادخ  ّتبحم  نیع  ادخ  لوسر  ّتبحم  نوچ  تشادیمن ؛ تسود  ار  اهنآ 

. تدحو عمج و  ملاعرد 
لاؤس ترـضح  نآ  زا  نوچ  تسا . هدش  رکذ  يوبن  ثیدح  رد  هک  دنتـسه  يرفن  راهچ  نامه  هفیرـش  هیآ  رد  یبُرق  زا  دارم  دیوگیم : سپس 

. اَمُهُؤآَْنبَأ َو  ُْنیَـسُحلا  َو  ُنَسَحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  دومرف : دنناسک ؟ هچ  هدش  بجاو  ام  رب  نانآ  تّدوم  هک  امـش  يابرقأ  هللا ! لوسر  ای  دندومن :
«1 . » نیّدلا ییحم  مالک  یهتنا  ود -». نآ  نارسپ  نینسح و  همطاف و  ّیلع و  »

تفوطع تفأر و  اهنآ  نایلاُوم  نایعیـش و  رد  هک  دشاب  نیرهاط  هّمئا  حاورا  اب  يونعم  طابترا  صولخ و  ّتبحم و  هنیمز  نیمه  يور  دـیاش  و 
. رتشیب تواسق  تنوشخ و  اهنآ  نیفلاخم  رد  و  تسا ، رتشیب  تحامس  و 

ِیف ُةَروُعُولا  ُۀنوشُخلا و  ُءآفَجلا و  َیِقب  اَمَک  َن ، یلإ ا َأل  ِِهئآیلوأ  هیّبُحم و  یف  اًلقانتُم  اًثراوتم  ُقلُخلا  اذه  َیَقب  دـق  و  دـیوگیم : دـیدحلایبأ  نبا 
«2 . » کلذ ُفِرعی  مهِِدئآوَع  ِساَّنلا و  ِقالْخأب  ٍۀفرعَم  یَنْدأ  َُهل  ْنَم  و  رَخ . ِبناْجلا ا َأل 

وحن هب  لاحب  ات  نینمؤملاریمأ  ناتسود  ناّبحم و  نیب  رد  میرک  قلُخ  نیا  «و 
______________________________

ص 432 ج 2 ، نیّدلا » ییحم  ریسفت  (- » 1)
ص 26 ج 1 ، نایلیعامسا ، هسّسؤم  عبط  ۀغالبلا » جهن  حرش  (- » 2)

208 ص : تدوم ، هلاسر 
هک یـسک  و  تسا . هدـش  لـقتنم  ثراوت  وحن  هب  رگید  فرط  رد  یلد  نیگنـس  تنوشخ و  ءاـفج و  هکناـنچمه  تسا ، هتفاـی  لاـقتنا  ثراوـت 

تفایرد بوخ  ار  بلطم  نیا  دشاب ، هتشاد  یحور  تافـص  زاربا  رد  رگیدکی  اب  نانآ  دروخرب  هجیتن  مدرم و  قالخا  هب  یتفرعم  نیرتکچوک 
.« دیامنیم

حور نوچ  دینک ؛ توعد  ام  تیالو  هب  ار  ّتنـس  لها  ناناوج  هک  دـننکیم  هیـصوت  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 
. دوب دنهاوخ  ریخ  يوسب  تکرح  هب  لئام  رتشیب  هدشن و  تخس  تواقش  هب  زونه  اهنآ 

: دیوگیم هک  تسا  هدش  تیاور  قلاخلا  دبع  نب  لیعمسإ  زا  دوخ  لصّتم  دانسإ  اب  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  زا 
َیلإ ِساَّنلا  َۀَعَراَسُم  َْتیَأَر  َْفیَک  َلاَقَف : ْمَعَن ! َلاَق : َةَرْصَْبلا ؟ َْتیَتَأ  َلاَقَف : ُعَمْـسَأ  اَنَأ  َو  ِلَوْحَْألا  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُلوُقَی  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ِهَللاِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس 

. ٍْریَخ ِّلُک  َیلإ  ُعَرْسَأ  ْمُهَّنإَف  ِثاَدْحَْألِاب  َْکیَلَع  َلاَقَف : ٌلِیلَقل ! َِکلذ  َّنإ  َو  اُولَعَف  ْدَق  َو  ٌلِیلَقل  ْمُهَّنإ  ِهَللاَو  َلاَقَف : ِهِیف ؟ مِِهلوُخُد  َو  ِْرمَْألا  اذَه 
ِبِراَقَِأل َنُولوُقَی : ْمُهَّنإ  َكاَدـِف ! ُْتلِعُج  ُْتُلق : یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ِۀَـیْالا : ِهِذَـه  ِیف  ِةَرْـصَْبلا  ُلْهَأ  ُلوُقَی  اَم  َلاَق : َُّمث 

ِباَحْـصَأ ِْنیَـسُْحلا ، َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ِیف  ِْتیَْبلا ، ِلْهَأ  ِیف  ًۀَّصآَخ ؛ اَنِیف  َْتلََزن  امَّنإ  اُوبَذَـک ، َلاَقَف : ِِهلاَء . َو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلـص  ِهَللا  ِلوُسَر 
«1 . » ُماَلَّسلا ُمِْهیَلَع  ِءآَسِْکلا 

نآ مدینـشیم . نم  دومنیم و  مّلکت  لوحأ  رفعجوبأ  اـب  ترـضح  نآ  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  روـضح  رد  نم  »
تعرس  دومرف : ترضح  يرآ ! درک : ضرع  یتفر ؟ هرصب  هب  ایآ  دومرف : رفعج  وبأ  هب  ترضح 

______________________________

ص 815 ج 4 ، تثعب ، داینب  عبط  زا  و  ص 970 ؛ ج 2 ، یگنس ، عبط  ناهرب »  » ریسفت (- 1)
209 ص : تدوم ، هلاسر 
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مک رایـسب  هرـصب  رد  مدرم  زا  هتـسد  نیا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  درک : ضرع  یتفاـی ؟ هنوگچ  تیب  لـها  تیـالو  هب  عوجر  رد  ار  هرـصب  مدرم 
، نک توعد  رما  نیا  هب  ار  ناناوج  رفعجوبأ ! يا  دومرف : ترـضح  دـنمک . رایـسب  یلو  دـناهدش  لخاد  تیب  لها  تیـالو  رد  یعمج  دنتـسه ؛

. تسا رتشیب  ریخ  هار  ندومیپ  رد  اهنآ  تعرس  نوچ 
يابرقأ یبرقلا  یف  زا  دارم  دنیوگیم : اهنآ  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  دنیوگیم ؟ هچ  یبرقلا  یف  ةّدوم  هیآ  هرابرد  هرـصب  لها  دومرف : سپس 

. تسا هللا  لوسر 
نسح و همطاف و  ّیلع و  هرابرد  تیب ، لها  هرابرد  هیآ  نیا  تسا ؛ هدـش  لزان  اـم  هراـبرد  طـقف  هیآ  نیا  دـنیوگیم ، غورد  دومرف : ترـضح 

.« تسا هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  ءاسک  باحصا  نیسح ،
مالّسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  نومأم  نوچ  هک : دنکیم  تیاور  تلّصلا  نب  ناّیَر  زا  دوخ  لصّتم  دانـسإ  اب  یّمق  هیوباب  نبا  زین  و 
تئارق ار  ءافطـصا  تایآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـندوب ، عمتجم  قارع  ِءاملع  زا  يریثک  تعامج  نومأم  سلجم  رد  دروآ و  ورَم  هب  ار 

: دندومرف یلیصفت  حرش و  زا  سپ  هداد و  رارق  یبرقلا  یف  تّدوم  هیآ  ار  دوخ  مالک  دروم  زا  مشش  هیآ  هکنآ  ات  دندرک ،
ُمِِهلْـضَف ِۀَـفِْرعَِمل  ِِهَتباَرَق  ِیف  ُهوُّدَوَِـیل  ْمِهِیف  ُهَرْجَأ  َلَـعْجَی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  َو  ِِهتَّمُأ  یَلَع  ِِهَتباَرَق  َةَّدَوَـم  َّلَـجَوَّزَع  ُهَللا  َضَرَف  ِِهلاَء  َو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  َو 

. ِلْضَْفلا ِۀَفِْرعَم  ِرْدَق  یَلَع  ُنوُکَت  اَمَّنإ  َةَّدَوَْملا  َّنإَف  ْمَُهل ، َّلَجَوَّزَع  ُهَللا  َبَجْوَأ  يِذَّلا 
ِیف اوُدَْـحلَأ  َو  ِقاَفِّنلا  َو  ِقاَقِّشلا  ُلْهَأ  َدـَناَع  َو  ِءآَفَْولا  یَلَع  ْمُهَقاَثیِم  ُهَللا  َذَـخَأ  ٌمْوَق  اَِهب  َذَـخَأَف  ِۀَـعاَّطلا  ِبوُجُو  ِلِْقِثل  َلُقَث  َِکلَذ  ُهَللا  َبَجْوَأ  اَّمَلَف 

. ِِهتَوْعَد ُلْهأ  َو  اَهُّلُک  ُبَرَْعلا  ُمُه  َُۀباَرَْقلا  اُولاَقَف : ُهَللا ، ُهَّدَح  ْدَق  يِذَّلا  ِهِّدَح  ْنَع  ُهُوفَرَصَف  َِکلَذ 
َِتناَک َُۀباَرَْقلا  َِتبُرَق  اَمَّلُک  ِةَّدَوَْملِاب ؛ ْمُهَالْوَأ  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َنِم  ْمُُهبَْرقَأَف  َِۀباَرَْقِلل  َیِه  َةَّدَوَْملا  َّنَأ  اَنِْملَع  ْدَقَف  َناَک ، ِْنَیلاَْحلا  ِّيَأ  یَلَعَف 

210 ص : تدوم ، هلاسر 
ُهوُّدَُؤی نأ  ِْهیَلَع  ِرْکُّشلا  ِفْصَو  ْنَع  ُنُْسل  َْألا  ُزَْجعَت  اَِمب  ِِهتَّمُأ  یَلَع  ِِهب  ُهَللا  َّنَم  اَم  َو  ِِهتَْفأَر  َو  ِِهتَطاَیِح  ِیف  ِهَللا  َِّیبَن  اوُفَْصنَأ  اَم  َو  اَهِرْدَق . یَلَع  ُةَّدَوَْملا 

«1 . » ْمَُهل ابُح  َو  ِِهلاَءَو  ِهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  ِلوُسَِرل  اًظْفِح  ِْسأَّرلا  َنِم  ِْنیَْعلا  َِۀلِْزنَِمب  ْمِهِیف  ْمُهُولَعْجَی  ْنأ  َو  ِِهتَّیِّرُذ  َو  ِِهَتباَرَق  ِیف 
رب ار  شتیبلها  تّدوم  ّتبحم و  لجوّزع  دـنوادخ  مّلـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  دّـمحم  هراب  رد  اّما  و  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 

هطـساوب تّما  هکنآ  اـت  دـهد ، رارق  شتیبلـها  هب  تّما  تّدوم  رد  ار  دوخ  رجا  هک  دومن  رما  دوخ  لوسر  هب  دـنوادخ  و  دومن ، بجاو  شتّما 
هب ًاعبط  تّدوم  نوچ  دور ؛ الاب  یتسود  ّبح و  هجرد  اهنآ  هب  تفرعم  میقتـسم  تبـسن  هب  ًامئاد  هتـشاد و  تسود  ار  اهنآ  تیبلـها ، نتخاـنش 

. دوب دهاوخ  اهنآ  هجرد  لضف و  تفرعم  رادقم 
يارب تیب  لها  زا  تعاطا  نوچ  دمآ ، نیگنـس  ینعم  نیا  یهورگ  رب  درمـش ، بجاو  دـیجم  نآرق  رد  ار  تیب  لها  تّدوم  دـنوادخ  هکنیمه 

. دوب نیگنس  نانآ 
لها یلو  دندوب . رادافو  دنتسکشن و  نآ  هب  يافو  رد  ار  ادخ  دهع  هک  دندوب  یناسک  تعامج  نیا  دنتفریذپ ، ار  رما  نیا  هباحص  زا  یتعامج 

دندینادرگرب و دوب  هدومن  نّیعم  ادخ  هک  يّدح  نآ  زا  دندومن و  فرحنم  دوخ  يارجم  زا  ارنآ  دنتفریذپن و  ار  هّمئأ  تیالو  ینمشد ، قافن و 
ار ترـضح  نآ  توعد  هدش و  ناملـسم  هک  دنتـسه  يدارفأ  مامت  دارم  و  تسا ، برع  تعامج  شیرق و  مامت  یبُرق  زا  دوصقم  هک : دـنتفگ 

.« دنتسه هللا  لوسر  ترضح  يابرقلا  يوذ  اهنآ  مامت  دناهتفریذپ ؛
نیارباـنب تسا ، تبارق  عباـت  تّدوـم  هک  مینادـیم  نوـچ  نکل  دـشاب ، حیحـص  مه  ینعم  نیا  ضرف  هـب  رگا  : » دـیامرفیم اـضر  ترـضح  سپ 

نامه  هب  دشاب  رتشیب  تبارق  هچ  ره  و  دوب ، دهاوخ  تّدوم  هب  رتراوازس  ادخ  لوسر  هب  دارفا  نیرتکیدزن 
______________________________

ص 818 ج 4 ، تثعب ، داینب  عبط  زا  و  ص 971 ؛ ج 2 ، یگنس ، عبط  ناهرب »  » ریسفت (- 1)
211 ص : تدوم ، هلاسر 
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( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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یّقح نآ  دندرواین ؛ ياجب  شاهّیّرذ  هرابرد  ار  ربمغیپ  ّقح  دندماین و  فاصنا  رد  زا  ادخ  لوسر  اب  اهنآ  نکل  دشاب . رتشیب  تّدوم  دـیاب  نازیم 
زجاع وا  هنارکـش  يادأ  زا  اهنابز  هک  یّقح  نآ  تسا ، هتـساوخ  اهنآ  زا  تلاسر  دزم  ناونع  هب  هدراذگ و  ّتنم  هللا  لوسر  تّما  رب  يادـخ  هک 

. تسا
، هدومن ظفح  دوخ  نامشچ  نوچمه  ار  ادخ  لوسر  تیبلها  یهلإ  باطخ  نیا  زا  دعب  دوب  راوازس  هکیلاح  رد  دندرکن ، ادأ  ار  قح  نیا  نانآ 

.« ادخ لوسر  هب  ّتبحم  تهج  هب  ادخ و  لوسر  ماقم  ظفح  تهج  هب  دنرادب ، ظوفحم  يدنزگ  ره  زا  ار  نانآ 
تیب لها  زا  ادخ  لوسر  تّما  ندومن  فرحنم  يارب  و  دـنرادیمن ، رب  تسد  دوخ  مارم  نآ  زا  نّنـست  لها  زا  یـضعب  زونه  هک  تسا  بیجع 

. دننکیم يراشفاپ  رایسب  تمصع 
شیرق هک  مدوخ  يابرقأ  هب  نم  تّدوم  هکنآ  ّالا  منکیمن  بلط  يدزم  چیه  امش  زا  نم  هک : تسا  نیا  هفیرش  هیآ  ینعم  دیوگیم : بطق  دّیس 

. دنتشاد يدنواشیوخ  هقالع  هللا  لوسر  اب  شیرق  لئابق  مامت  نوچ  تسا ؛ هدومن  غیلبت  هب  راداو  ارم  دنتسه 
. دنکیم روهظ  نم  يارب  دوخ  ياهلحم  رد  ینآرق  تاریبعت  زا  يرایسب  رد  ینعم  نیا  دیوگیم : سپس  و 

: هک تسا  دراو  یتیاور  يراخب » حیحص   » زا زین  اجنیا  رد  دیوگیم : سپس 
دارم هک : داد  خساپ  ریبُج  نب  دیعس  دندرک ، لاؤس  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  هیآ : ریسفت  زا  وا  زا  نوچ  هک : دنکیم  تیاور  ساّبع  نبا  زا  سوواط 

. دندّمحم لآ  ناکیدزن  زا 
هطبار ربمغیپ  اب  هکنآ  رگم  تسین  شیرق  زا  ياهفئاط  چـیه  نوچ  هیآ ، ینعم  نایب  رد  يدومن  هلجع  هک : تفگ  دیعـس  باوج  رد  ساـّبع  نبا 

رگم مهاوخیمن  يدزم  امش  زا  نم  هک  تسنآ  هیآ  زا  دارم  هکلب  تسین ، نیا  هیآ  زا  دارم  نکل  دنراد ؛ يدنواشیوخ 
212 ص : تدوم ، هلاسر 

. دیئامنب تسامش  نم و  نیب  هک  یتبارق  تیاعر  هکنآ 
یمرن نم  تیاده  لباقم  رد  دینک و  شوگ  ارم  فرح  دیناسرن و  رازآ  ارم  تبارق ، ّقح  تاعارم  تهج  هب  هک : دوشیم  نینچ  ینعم  نیاربانب  و 

. مهاوخیمن يرگید  دزم  نم  تسا ، نم  دزم  طقف  نیا  دیریگ ؛ شیپ 
هب مدومن  دوخ  هک  ار  یئانعم  نآ  هشیمه  نم  نکیلو  تسا  رتکیدزن  تقیقح  هب  ریبج  نبا  ریـسفت  زا  هچرگ  ساّبع  نبا  لیوأت  دـیوگیم : سپس 

«1 . » مباییم رتکیدزن  عقاو 
: اریز تسین ، حیحص  اًلصا  مالک  نیا  نکیلو 

. تفریذپ ار  نآ  ياهّیعطق  هنیرق  لیلد و  نودب  ناوتیمن  ناونع  چیه  هب  تسا و  رهاظ  فالخ  ینعم  نیا  هک  میدرک  رکذ  ًاقباس  ًالّوا :
هیآ ریسفت  ماقم  رد  هچ  تیب  لها  تّدوم  هب  عجار  دوخ  ياهباتک  رد  نّنست  لها  زا  هک  هضیفتـسم  تایاور  همه  نیا  اب  هک  تسا  بیجع  ًایناث :

هن دناشیرق  فئاوط  عیمج  یبرقلا  یف  زا  دارم  هک  دننکیم  رکذ  هدومن و  باختنا  ار  تیاور  نیا  طقف  ناشیا  میدرک ، لقن  نآ  ریغ  رد  هچ  و 
. تیب لها  صوصخ 

لها هّمئا  هب  رـصحنم  ار  یبرقلا  يوذ  ًاّدـج  اهنآ  رد  هدـش و  لقن  وا  زا  هک  تسا  يرگید  تایاور  اب  ضراعم  ساـّبع  نبا  تیاور  نیا  ًاـثلاث : و 
«2 . » میدرک لقن  هنیمز  نیا  رد  ساّبع  نبا  زا  ار  یتایاور  ّتنس  لها  تایاور  بتک و  زا  قباس  ياهثحب  ّیط  رد  ام  و  تسا . هدرمش  تیب 

تّدوم هیآ  ریسفت  لیذ  رد  يراخب  حیحص  تیاور  هب  هداد و  تبسن  ساّبع  نبا  هب  ار  لوق  نیا  هک  یسک  دیوگیم : نیّدلا  فرش  دّیـس  موحرم 
، هدرک دامتعا 

______________________________

ص 31 يروّشلا ، ةروس  ج 7 ، ناَءرقلا » لالظ  یف  (- » 1)
ص 85 و ص 87 باتک ، نیمه  (- 2)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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213 ص : تدوم ، هلاسر 
زا هّیماما  عامجا  هب  اهنآ  يود  ره  هدرک و  تیاور  رفعج  نب  دّـمحم  راّشب و  نب  دّـمحم  زا  ار  ثیدـح  نیا  يراـخب  نوچ  تسا . هدرک  هابتـشا 

. تسا هدرک  حیرـصت  وا  بذک  رب  هکلب  راّشب  نب  دّمحم  فعـض  رب  لادـتعالا » نازیم   » باتک رد  نیعم  نب  ییحی  هکنآ  امک  دنفیعـض ، تاور 
دراو ود  نآ  نادنزرف  همطاف و  ّیلع و  هب  یبرق  ریسفت  رد  حیحص  قرط  زا  يرایسب  ثیداحأ  هکنآ  اب  هتفگ ، یمالک  نینچ  ساّبع  نبا  هنوگچ 

«1 « ؟ دناهدومن ریسفت  نانآ  تّدوم  هب  ار  هنَسَح  زین  هدش و 
رب زاب  دوشیم ، هتـشون  يریـسفت  هک  لاس  دصیـس  رازه و  زا  دـعب  هک  تسا  ياهجرد  هچ  ات  تیب  لها  ّتیمولظم  هک  تسناد  دـیاب  لاـح  ره  هب 

. دنراذگ ولج  تیالو  هار  رد  یمدق  دنوشیمن  رضاح  هدوب و  کلسم  نامه 
وا تاراـختفا  زا  ار  يربـک  هقیّدـص  هناـخ  ِرد  رمع  ندز  شتآ  ناتـساد  تحاـقو  لاـمک  اـب  دـیوگیم و  رعــش  « 2  » يرعاـش هکنآ  رتبـیجع 

. دنیامنیم عبط  دیدجت  ار  وا  ناوید  دننکیم و  دیجمت  وا  زا  زین  نارگید  و  درمشیم ،
: دیوگیم

اهیقلُِمب  ْمِظْعأ  اهعِماِسب  ْمِرْکأُرَمُع  اَهلاق  ٍّیلَِعل  ٌۀلْوَق  و 
اهیف  یفطصُملا  ُتنب  ِعیاُبت و  َْمل  نإاهب  َْکیَلَع  یْقبُأَال  َكَراد  ُتقَّرَح 

« 3  » اهیماح ٍنانْدَع و  ِسراف  َمامأاهب  ُهوفَی  ٍصفَح  یبأ  ُریغ  َناک  ام 
هب ًادبأ  منزیم و  شتآ  ار  تاهناخ  تفگ : هک  اجنآ  تشاد . یمیظع  هدنیوگ  هچ  يراوگرزب و  هدنونش  هچ  تفگ ، یلع  هب  رمع  هک  يراتفگ  »

! منزیم شتآ  ار  همه  تسه  هناخ  رد  هک  یفطصم  رتخد  اب  ار  هناخ  یئامنن ، تعیب  رگا  منزیم  شتآ  ار  هناخ  منکیمن ! تقفش  مّحرت و  وت 
رگید یسک  رمُع  صفحوبأ  زا  ریغ  هک  تسا  یگرزب  مالک  نیا 

______________________________

ص 224 ۀّمهملا » لوصفلا  (- » 1)
. میهاربا ظفاح  لیّنلا : رعاش  (- 2)

ص 346 تاعجارملا » (- » 3)
214 ص : تدوم ، هلاسر 

.« تشادن ناندع  هلیبق  ظفاحم  روالد و  راوس  لباقم  رد  ار  شندروآ  نابز  رب  تأرج 
لوسر ّرس  نکـسم  یحو و  لوزن  ّلحم  هک  ار  تیالو  هناخ  ندز  شتآ  دنکیم ؛ رخف  رمُع  دوخ  ياوشیپ  دوخ و  فلـس  راثآ  رب  هنوگچ  دینیبب 

. دریگیم وا  يراوگرزب  رب  لیلد  تسا ، هدوب  یفطصم  هعضب  ادخ و 
. تسا دوهشم  اهنآ  نیعبات  رد  نینمؤملاریمأ  نافلاخم  تروُع  تنوشخ و و  نآ  هک  دیدحلایبأ  نبا  دیوگیم  تسرد 

دنک و هیجوت  مشاه  ینب  تعامج  ندز  شتآ  يارب  ار  مزیه  ندومن  عمج  ریبز و  نب  هللادبع  دوخ  ردارب  عینـش  لاعفأ  ریبز  نب  ةورع  هک  یئاج 
؟ تشاد دیاب  یعّقوت  هچ  لین  رعاش  زا  درامشب ، کین  ار  همطاف  هناخ  رمع  ندزشتآ  دننام  ارنآ 

تعامج نوچ  هک : دنکیم  تیاکح  وا  زا  « 2 « » ۀغالبلا جهن  حرـش   » رد دیدحلا  یبأ  نبا  زین  دنکیم و  لقن  « 1 « » بهّذلا جوُرم   » رد يدوعسم 
ینب زا  يرفن  هدفه  هلمج  رد  ار  ساّبع  نبا  هللادبع  هّیفنح و  نب  دّمحم  ریبز ، نب  هللادبع  دندومن ، عانتما  ریبز  نب  هللادبع  اب  تعیب  زا  مشاه  ینب 

روصحم دوب  مِراع  بعِش  هب  فورعم  هک  هّکم  بعِش  رد  دوب ، مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنزرف  یّنثم  نسح  اهنآ  هلمج  نآ  زا  هک  مشاه 
. درک

هرارش کی  رگا  هنیآ  ره  هک  دندروآ  درگ  بعش  هناهد  رد  مزیه  ردقنآ  داد  روتسد  سپس  تشادن . رارف  ياج  دوب و  گنت  رایسب  بعش  نیا 
. دومنیم كاله  تعرس  هب  دینازوسیم و  ار  دارفا  نآ  مامت  ًاروف  دیسریم  اهمزیه  نآ  هب  شتآ  زا  یکچوک 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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هدومن و سوبحم  دوب  کیرات  ازتشحو و  رایـسب  هک  مِراـع  نادـنز  رد  تشاد  ماـن  نسح  هک  ار  هّیفنح  نب  دّـمحم  دـنزرف  رگید  فرط  زا  و 
ار وا  نتشک  هدارا 

______________________________

ص 85 و 86 ج 3 ، بهّذلا » جورم  (- » 1)
ص 123 و ص 146 نایلیعامسا ج 20 ، هسّسؤم  عبط  ۀغالبلا » جهن  حرش  (- » 2)

215 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 . » تشاد

شتآ هب  ار  همه  اـی  منزیم و  ندرگ  ار  همه  اـی  اـّلا  و  دـننک ، تعیب  نم  اـب  دـیاب  همه  تسا  هتـشذگن  هعمج  زور  اـت  هک  دوب  هدوـمن  نـالعإ  و 
داد دنگوس  ار  وا  يرهُز  ۀمرخم  نب  رَوسِم  نبا  لاحنیا  رد  دومن ، ار  اهنآ  ندـنازوس  گنهآ  دـسرب  هعمج  زور  هکنیا  زا  لبق  ًاقاّفتا  منازوسیم .

. دنک ربص  هعمج  زور  ات  هک 
هدامآ هدیـشوپ  دیفـس  سابل  درک و  طونح  سپـس  دومن و  لسُغ  درک و  بلط  لسغ  يارب  یبآ  هّیفنح  نب  دّمحم  دیـسر  ارف  هعمج  زور  نوچ 
هللادبع وبأ  هاگان  هک  دنراپسب ، ناج  همه  دیاب  زورما  رد  هک  تشادن  يدیدرت  چیه  دوب و  مشاه  ینب  ّتیعمج  اب  ندش  هتخوس  ندش و  هتـشک 
مـشاه ینب  تعامج  هّیفنح و  نب  دّمحم  تیامح  يارب  هّکم  هب  هفوک  زا  یفقَث  هدیبُعوبأ  نب  راتخم  بناج  زا  رکـشل  رفن  رازه  راهچ  اب  یلَدَج 

. دندش دراو 
زا مراد  فوخ  دنوش  هّکم  دراو  نینچ  رگا  تسا و  هوبنا  رایسب  رکشل  نیا  تفگ : یلَدَج  هللادبع  وبأ  اهنآ  سیئر  دندیسر  قرِع  تاذ  هب  نوچ 

شتآ ار  همه  دنک و  تعرس  میسرب  مِراع  بعـش  هب  مشاه  ینب  تاجن  يارب  ام  هکنیا  زا  لبق  دسرب و  ریبز  نب  هللادبع  هب  شربخ  رتدوز  هکنیا 
چیه رکـشل  نیا  زا  ریبز  نب  هللادـبع  و  دـیناسر . هّکم  هب  ًاروف  راوس  رفن  دصتـشه  اـب  ار  دوخ  داد و  فوقو  قرع  تاذ  رد  ار  رکـشل  اذـل  دـنز .

دّمحم هتفر  مراع  بعش  هب  هرسکی  ناراوس  دید . دوخ  رس  يالاب  رب  نایهاپـس  اب  ار  یناوارف  ياهملع  ناهگان  هک  دوب  هدومنن  لصاح  یعالّطا 
. دندرک صالخ  ار  مشاه  ینب  تعامج  مامت  هّیفنح و  نب 

بعش رد  مشاه  ینب  رصح  رد  ریبز  نب  هللادبع  دوخ  ردارب  راک  زا  ریبز  نب  ةورع  دیوگیم : يدوعـسم  هک  تسا  دراو  ۀغالبلا » جهن  حرـش   » رد
مزیه  ندومن  عمج  و 

______________________________

ص 85 ج 3 ، بهّذلا » جورم  (- » 1)
216 ص : تدوم ، هلاسر 

قّرفتم ّتتـشتم و  نانآ  هملک  دـننکن و  فالتخا  ناناملـسم  هکنآ  يارب  نم  ردارب  هک : تفگیم  تسجیم و  راذـتعا  اـهنآ  ندز  شتآ  يارب 
، دوـب نیملـسم  هملک  تدـحو  يارب  راـکنیا  هب  مادـقإ  دز ؛ يراـک  نینچ  هب  تسد  دـنک ، لـخاد  دوـخ  تعیب  تعاـط و  رد  ار  همه  ددرگن و 
. دـنز شتآ  اهنآ  رب  ار  هناخ  هکنآ  ات  درک  رـضاح  مزیه  دـندرک  عانتما  رکبوبأ  اب  تعیب  زا  مشاه  ینب  هک  یتقو  باّطخلا  نب  رمع  هکناـنچمه 

«1»
نآ يراـی  يارب  همطاـف  هناـخ  رد  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  ناراـی  هک  یتـقو  هک : تسا  هدـش  لـقن  ءادـِفلاوبأ  ّهبر و  دـبع  نبا  زا 

: َُهل لاق  َو  َۀمطاف ، ِتَیب  نِم  مُهَجِرُْخِیل  باّطَخلا  َنب  َرَمُع  ٍرکبوبأ  مِهیلإ  َثََعب  دندرک ، عامتجا  ترضح 
وأ مَعَن ! َلاق : اَنَراَد ؟ َقِرُْحِتل  َْتئِجَأ  ِباَّطَخلا ! َنباَی  َْتلاَقَف : ُۀمطاف  مُْهتَیِقَلف  راَّدلا ، ُمهیَلَع  َمِرـُضی  نأ  یَلَع  ٍران  نم  ٍسَبَقب  َلبقأف  ْمُْهِلتاقَف ! اَْوبأ  نإ 

«2 . » ُۀّمالا هِیف  تَلَخَد  اَم  ِیف  اولُخْدَت 
رگا تفگ : وا  هب  و  دـنک ، جراخ  تعیب  يارب  همطاف  هناخ  زا  نینمؤملاریمأ  اـب  ار  تعاـمج  نآ  هکنآ  اـت  داتـسرف  ار  باّـطخ  نب  رمع  رکبوبأ  »

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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يور همطاف  هناخ  هب  تشاد ، تسد  رد  هک  شتآ  زا  ینازورف  هلعـش  اب  رمع  نک ! گنج  ناـنآ  اـب  دـندومن  يراددوخ  ندـمآ  نوریب  زا  اـهنآ 
؟ ینزب شتآ  ار  ام  هناخ  يا  هدـمآ  باّطخ ! رـسپ  يا  تفگ : هدومن  دروخرب  وا  اب  همطاف  دـنز . شتآ  نانآ  رـس  رب  ار  هناـخ  هکنآ  يارب  دروآ 

.« دینک تعیب  رکبوبأ  اب  مدرم  رئاس  دننام  مه  امش  هکنیا  رگم  منزب ! شتآ  ار  وت  هناخ  ماهدمآ  يرآ  هک : داد  خساپ  رمع 
ُرفّنلا ِءآلؤه  عَمَتْجا  ِنإ  یِعناِمب  کلذ  ام  َو  ِکنِم ، ِکیبأ  َیلإ  ُّبَحأ  ٌدـحأ  ام  و  تفگ : همطاف  هب  رمع  هک  تسا  هدـش  لقن  لاّـمعلا » زنک   » زا و 

مُُهترمأ  نأ  ِكدنِع 
______________________________

ص 147 ج 20 ، ۀغالبلا » جهن  حرش  (- » 1)
ص 68 رصم ، عبط  ابس » نب  هللادبع  (- » 2)

217 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 . » َباَبلا ِکیَلَع  اوقِرُحی  نأ 

يریگولج ارم  وت  هب  ادـخ  لوسر  ّتبحم  نیا  نکیل  دوـبن ، ادـخ  لوـسر  دزن  رد  وـت  زا  رتـبوبحم  سک  چـیه  هکنآ  اـب  تفگ : همطاـف  هب  رمع  »
.« دناهدش هدنهانپ  وت  هناخ  هب  نّصحت  ناونعب  تعامج  نیا  نوچ  منز ، شتآ  وت  رب  ار  هناخ  ِرد  هکنآ  زا  دنکیمن 

مشخ لاح  رد  همطاف  هک  دنکیم  فارتعا  سپـس  دنکیم و  لقن  ار  تانایرج  نیا  زا  ضعب  هکنآ  زا  سپ  هک  دیدحلا  یبأ  نبا  زا  تسا  بیجع 
. دوب هریغص  ناهانگ  زا  رکبوبأ  رمع و  هانگ  نم  دزن  رد  دیوگیم : تفر ، ایند  زا  رمع  رکبوبأ و  زا  بضغ  و 

َنِم اَِنباحـصأ  َدنِع  کلذ  و  اهیَلع ، ایِّلَُـصیَال  نأ  تَصوَأ  اهَّنأ  َرمُع و  ٍرکبیبأ و  یَلَع  ٌةدـجاو  یه  َْتتام و  اهَّنأ  يدـنع  ُحـیحَّصلاو  دـیوگیم : وا 
. اهلِزنَم َمارتْحا  اَهَمارکإ و  امهب  َیلْوألا  َناک  امَهل و  ِةروفغَملا  ِرُومُألا 

َيّربَّتلا و ال یِضَتقَتَال  یتَّلا  ِرئآغَّصلا  ِباب  نِم  َناک  َلب  ًةریبَک  نُکَی  َمل  ٌأَطَخ  ّهنأ  َتَبَث  َول  اذَه  ّنإف  وفَعلا ، ِةرفْغَملا و  ُّیلَو  ُهللا  َو  دیوگیم : هکنآ  ات 
«2 . » یِّلَّوتلا َلاَوز  ُبِجُوت 

رفن ود  نآ  هک  دومن  ّتیصو  و  درپس ، ناج  رمع  رکبوبأ و  هب  تبـسن  مشخ  هّصغ و  مغ و  اب  همطاف  هک  تسا  هتـسویپ  تّحـص  هب  نم  دزن  رد  »
ار همطاف  اهنآ  هک  دوب  رتهب  هچرگ  تسا ؛ شزرمآ  دروم  رمع  رکبوبأ و  ياهراک  نّنـست  لها  ام  باحـصا  دزن  رد  یلو  دـنراذگن . زامن  وا  رب 

. دنتشادیم هاگن  ار  وا  هناخ  تیب و  مارتحا  دندومنیم و  مارکإ 
______________________________

ردصم نامه  (- 1)
ص 50 ج 6 ، ۀغالبلا » جهن  حرش  (- » 2)

218 ص : تدوم ، هلاسر 
؛ تسا هدوبن  هریبک  هانگ  نکل  هدوب ، اطخ  رمع  رکبوبأ و  ياهراک  هک  دوش  تباث  ًاضرف  رگا  سپ  تسا . ترفغم  شزرمآ و  بحاـص  ادـخ  و 

.« ددرگیمن نانآ  یتسود  ّیلوت و  لاوز  بجوم  دنکیمن و  نانآ  هب  تبسن  يّربت  باجیا  هک  تسا  هدوب  هریغص  هانگ  هکلب 
ادـخ لوسر  زا  همطاف ، ّبح  همطاف و  لضف  رد  اهنآ  ِدوخ  هک  يرتاوتم  تایاور  همه  نیا  اـب  هچ !؟ ینعی  هریبک  هاـنگ  نیارباـنب  میدـیمهفن  اـم 

هعـضب ادـخ و  لوسر  رتـخد  هناـخ  تسا ، مّنهج  رد  لوخد  شتآ و  بجوـم  همطاـف  بضغ  هک  دـناهداد  تداهـش  دوـخ  دـناهدرک و  تیاور 
ناملـس و دننام  ادـخ  لوسر  راوگرزب  باحـصا  مشاه و  ینب  تعامج  نینمؤملاریمأ و  هکیلاح  رد  ار  تسا  ناما  نما و  میرح  هک  یفطـصم 
، دناهدش نّصحتم  هاگهانپ  میرح و  ناونع  هب  اجنآ  رد  اهنآ  ریغ  بلّطملادبع و  نب  ساّبع  نامیلا و  نب  ۀفیذح  رسای و  راّمع  ّرذوبأ و  دادقم و 
اههچوک و رد  هنیدـم  مدرم  راظنأ  نایم  رد  يراب  فسا  عضو  اـب  ار  نینّـصحتم  دـنزیرب و  هناـخ  رد  هدومن  زاـب  ار  هناـخ  برد  دـننز و  شتآ 
دورب و دجسم  هب  اهنآ  ریغ  مشاه و  ینب  ِءاسن  زا  یتعامج  اب  هحیص  هلولو و  اب  دنک و  طقـس  ار  دوخ  نینج  همطاف  و  دنرب ، دجـسم  هب  عراوش 
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هانگ اهنیا  دوش ؛ دنلب  ینالوط  هیرگ  هب  دجـسم  رد  شیادـص  دـنک و  عافد  ادـخ  لوسر  ّیـصو  بلاطیبأ  نب  ّیلع  شرهوش  نینّـصحتم و  زا 
هانگ سپ  تسا  هریغـص  هانگ  اهنیا  رگا  دـش !؟ دـهاوخن  ناـنآ  زا  رّفنت  يّربت و  بجوم  نیخیـش و  اـب  یتسود  لاوز  بجوم  و  تسین !؟ هریبک 

!؟ هچ ینعی  هریبک 
. َنُوِبلَقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  مینادب ؛ هریبک  هانگ  ار  ّتیذا  زا  هجرد  نآ  ام  ات  دندرکن  راذـگ  ورف  يزیچ  ّتیذا  رازآ و  زا  اهنآ 

اهنآ مئارج  زا  مرازه  کـی  رادـقم  هب  یمئارج  باـکترا  و  تسا ، هریبـک  هاـنگ  هرّهطم  هرهاـط  نآ  ياـپ  شفک  هب  تناـها  هکنآ  لاـح  و  « 1»
. دوب دهاوخ  ّیلوت  لاوز  يّربت و  بجوم  شتآ و  رد  دولخ  بجوم 

______________________________

دنهاوخ تشگزاب  یهاگیاج  هچ  هب  هکتسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دـندومن  ملظ  هک  نانآ  و  « [ ؛ ءآرعّـشلا هروس 26 : زا  هیآ 227 ، لیذ  (- 1)
.«[ دومن

221 ص : تدوم ، هلاسر 

مالسلا مهیلع  همئا  نابز  زا  هیآ  دارم  متفه  ریسفت  ]

میجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوعأ 
میحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 

نیّدلا  ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنَْأل  َنِم ا  نیعَمْجأ  ْمِِهئآدْعأ  یَلَع  ِهَللا  ُۀَنَْعل  َو  نیرِهاّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمُحم  انِدّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َو 
میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَللِابّالإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 

: میرَکلا هباتک  یف  ُمیکحلا  ُهللا  َلاق 
ِهَّللا یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ٌروُکَـش * ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْـسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق 
ِهِدابِع ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  ِروُدُّصلا * ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطاْبلا  ُهَّللا  ُحْـمَی  َو  َِکْبلَق  یلَع  ِْمتْخَی  ُهَّللا  ِإَشَی  ْنِإَف  ًابِذَـک 

. ٌدیِدَش ٌباذَع  ْمَُهل  َنوُِرفاْکلا  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  َو  َنُولَعْفَت * ام  ُمَْلعَی  َو  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  اوُفْعَی  َو 
( میرک نآرق  زا  هروس  نیمّود  لهچ و  يروش : هروس  زا  مشش ، تسیب و  ات  مّوسو  تسیب  تایآ  )

دنکیم ثیدح  مالّـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  دّمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  دوخ  دانـسإ  اب  يرَیمِح  رفعج  نب  هللادـبع  دانـسإلا » بُرق   » باتک رد 
: هک

ِْهیَلَع ُهَللا  یّلَـص  ِهَللا  ُلوُسَر  َماَق  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ِِهلاَء : َو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ُهَللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُۀَیَالا  ِهِذَـه  َْتلََزن  اََّمل 
َناَک اَّمَلَف  َفَرَْصناَف . ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  ُْهبُِجی  ْمَلَف  َلاَق : ُهوُّدَُؤم ؟ ُْمتنَأ  ْلَهَف  اًضْرَف  ْمُْکیَلَع  ِیل  َضَرَف  ْدَق  َیلاَعَتَو  َكَراَبَت  َهَللا  َّنإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  َلاَقَف : ِِهلاَءَو 

ِدَْغلا َنِم 
222 ص : تدوم ، هلاسر 

. ْمُْهنَع َماَق  َُّمث  ِکلَذ  َلثِم  َلاَقَف  ْمِهِیف  َماَق 
: َلاَق اًذإ ! ِهِْقلأَف  اُولاَق : ٍبَرْـشَمَال . َو  ٍمَعْطَمَال  َو  ٍۀَِّضفَال  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  َلاقَف : ٌدَـحَأ ، ْمَّلَکَتَی  ْمَلَف  ِِثلاَّثلا  ِمْوَْیلا  ِیف  َِکلَذ  َلاَق  َُّمث 

. ْمَعَنَف ِهِذَه  اَّمأ  اُولاَق : یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  َّیَلَع : َلَْزنَأ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَللا  َّنإ 
: ٍرَفَن ُۀَْعبَساَّلإ  اَِهب  یَفَو  اَم  ِهَللاَوَف  ُماَلَّسلا : ِْهیَلَع  ِهَللاِْدبَع  ُوبَأ  لاَقَف 

. َمَقْرَأ ُْنب  ُْدیَز  َو  ُتیبَّثلا ، َُهل  ُلاَُقی  ِهَللا  ِلوُسَِرل  ًیلْوَم  َو  ُّيِراَْصنْألا ، ِهَللاِدـْبَع  ُْنب  ُِرباَج  ُّيِدـْنِْکلا و  ِدَوْسَْألا  ُنب  ُداَدـْقِْملاَو  ٌراَّمَع  َو  ٍّرَذُوبَأ  ُناملس و 
«1»
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ایآ تسا ، هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  يزیچ  نم  يارب  دنوادخ  مدرم ! يا  دنتفگ : دنداتـسیا و  هللا  لوسر  ترـضح  دش  لزان  تّدوم  هیآ  نوچ  »
مدرم هب  ار  زورید  بلطم  نیع  ترضح  دش  ادرف  نوچ  دنتـشگرب . ترـضح  دادن و  ار  ترـضح  نآ  خساپ  سکچیه  دینکیم ؟ ادأ  ارنآ  امش 

. دنتشگرب دندرک و  راهظا 
ترـضح سپ  دادـن ؛ ار  ترـضح  نآ  باوـج  سکچیه  دـندرک ، رارکت  ار  نیـشیپ  زور  ود  بـلطم  زاـب  ترــضح  دـمآ  مّوـس  زور  نوـچ  و 

: دنتفگ تسین . یندیماشآ  یکاروخ و  هرقن و  الط و  تسا  هتساوخ  امش  زا  ادخ  هک  ار  يزیچ  مدرم ! يا  دندومرف :
دوخ تلاسر  لباقم  رد  امش  زا  نم  وگب  هک : تسا  هدومرف  لزان  نم  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : ترضح  نک ! نایب  ام  يارب  نیاربانب 

. درک میهاوخ  ارجا  ار  ادخ  رما  نیا  یلب  دنتفگ : دینک . تّدوم  نم  تیب  لها  اب  هکنآ  رگم  مهاوخیمن  يدزم 
، راّمع رذوبأ ، ناملـس ، رفن : تفه  رگم  دـندومنن ، افو  نامیپ  نیا  هب  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  سپس 

، يدنک دوسأ  نب  دادقم 
______________________________

ص 512 ج 2 ، یفاص »  » ریسفت و  ص 820 ؛ ج 4 ، تثعب ، داینب  عبط  زا  و  ص 972 ؛ ج 2 ، یگنس ، عبط  ناهرب »  » ریسفت (- 1)
223 ص : تدوم ، هلاسر 

.« مقرأ نب  دیز  و  دنتفگیم ، تیبث »  » ار وا  هک  ادخ  لوسر  زا  یمالغ  و  يراصنأ ، هللادبع  نب  رباج 
ٍرَفْعَج ابأ  ُتلَأَس  دیوگیم : وا  هک  تسا  تیاور  نالْجَع  نب  هللادبع  زا  دوخ  دانسإ  اب  یقرب  دلاخ  نب  دّمحم  نب  دمحا  نساحَم »  » باتک زا  زین  و 

. ْمَُهل ُّلَِحتَال  َو  َۀَـقَدَّصلا  َنُولُکْأَیَال  َنیِذَّلا  ُۀَِّمئَْألا  ُمُه  َلاَق : یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  َّلَج : َو  ّزَع  ِهَللا  ِلوَق  ْنَع  ُمالَّسلا  ِهیَلَع 
«1»

تیب لـها  هّمئأ  طـقف  هیآ  نیا  زا  دارم  دـنتفگ : باوج  رد  مدرک ، شـسرپ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تّدوم  هیآ  ینعم  زا  »
.« تسا هدومرف  مارح  ار  هقدص  نانآ  رب  دنوادخ  دنروخیمن و  هقدص  هک  یناسک  نآ  دنتسه ،

تسا و باستکا  ناـمه  فارتقا  زا  دارم  « 3  » و « 2 . » ٌروُکَـش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْـسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  دیامرفیم : دـنوادخ  سپس 
لعف نآ  بسانت  زا  ترابع  لعف  نسُح  هک  تسمولعم  و  دهدیم . باوث  نآ  رب  هدوب و  دنسپ  دروم  ادخ  دزن  رد  هک  تسا  یلعف  هنـسح  زا  دارم 

اب لعف  نآ  ّتیّدـض  ناسنا و  لامک  اب  لعف  نآ  بسانت  مدـع  زا  تسا  ترابع  لعف  ءوس  لباقم ، رد  و  وا ، یئاغ  فدـه  ناـسنا و  تداعـس  اـب 
. دصقم هب  لوصو 

ملع و قلُخ و  لعف و  لوق و  ره  تیالو ، ینعم  نوچ  تسا ؛ هدش  ریسفت  تیالو  هب  هنـسح  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رابخأ  رد  تبـسانم  نیمه  هب  و 
يانف  دیحوت و  ماقم  نامه  هک  بولطم  لامک  هب  ندیسر  دوصقم و  هار  رد  هک  تسا  یلاح  دوهش و 

______________________________

ص 972 ج 2 ، ناهرب »  » ریسفت (- 1)
هدـنزرمآ و دـنوادخ  انامه  میئازفایمشکین . لمع  نآ  رد  وا  يارب  دـیامن ، بسک  ياهنـسح  دـهد و  ماـجنا  یئوکین  راـک  سک  ره  (- ] » 2)

.«[ تسا هدنهد  شاداپ 
هیلع رفعجوبأ  ترـضح  زا  ینیماضملا  ۀـیلاع  لّـصفم و  تیاور  ص 379  یفاـک » هضور   » رد دـعب ، تاـیآ  هیآ و  نیا  ریـسفت  هب  عـجار  (- 3)

. تسا دراو  مالّسلا 
224 ص : تدوم ، هلاسر 

ینعم نیا  لوصح  بجوم  نیرهاـط  هّمئا  تیـالو  نوچ  نیارباـنب  و  ددرگ . عقاو  تسا  ّقح  ياـقب  هب  وا  ياـقب  سفن و  بتارم  عـیمج  زا  دـبع 
ضحم میلـست  تّدوم و  ّتبحم و  اذل  هّیهلا ، فراعم  كاردا  دـیحوت و  قفا  هب  لوصو  ّتیناسنا و  جوا  هب  ّتیمیهب  هورذ  زا  ریـس  ینعی  تسا ،
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( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. دناهدرک ریسفت  ًاداقتعا  ًالوق و  اًلعف و  تسادخ  تیالو  نامه  هک  تیالو  هب  ار  اهنآ  نامرف  ربارب  رد 
هک یلعف  ره  زا  تسا  ترابع  هنسح  درک . يریگهزادنا  ار  تداعس  تواقش و  ای  هئّیس  هنسح و  ای  حبق  نسح و  ینعم ، نیا  يور  ناوتیم  اذل  و 

بولطم یعقاو و  دـصقم  زا  ار  ناسنا  هک  یلاح  ای  دوهـش  ای  لـعف  اـی  لوق  ره  زا  تسا  تراـبع  هئّیـس  و  دـنک ، کـیدزن  دوصقم  هب  ار  ناـسنا 
. دنادرگ رود  یقیقح 

نینمؤملاریمأ ترضح  تداهش  زا  دعب  هفوک  دجـسم  رد  هک  ياهبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هک  میدرک  نایب  ًاقباس  و 
. تسا تیب  لها  ام  تّدوم  هنسح  فارتقا  زا  دارم  دندومرف : دندرک ، داریا  مالّسلا  هیلع 

روطب هنسح  نیاربانب  تسا ، هدمآ  تّدوم  هیآ  زا  دعب  هلصافالب  هیآ  نیا  نوچ  دناهتفگ : اهنآ  هک  میدرک  لقن  يزار  رخف  يرشخمز و  زا  زین  و 
«1 . » دش دهاوخ  تیب  لها  تّدوم  لماش  لمکأ  یلعأ و 

رتشیب تّدوم  هچ  ره  هک  تسا  ینارون  یناملظ و  بجح  فشک  ناـمیا و  تیوقت  تیـالو و  هار  رد  یلاـعت  یّقرت و  نسُح ، داـیدزا  زا  دارم  و 
ار صخـش  راثآ  نیا  لوصح  و  دش . دهاوخ  رتشیب  تسا  فراعم  كاردا  دوجو و  هعـس  ردص و  حارـشنا  نامه  هک  شرثا  همزالملاب  ددرگ ،

راـثآ داـجیا  صخـش ، رد  رتیلاـع  ّتبحم  نیا  و  تسا . تفرعم  عباـت  ّتبحم  نوـچ  دـنکیم ؛ دراو  تّدوـم  ّتبحم و  زا  يرتیلاـع  هلحرم  رد 
یتسه  زا  هدومن ، رت  نشور  ار  وا  بلق  رتهداشگ ، ار  وا  هنیس  دیامنیم ؛ يرتدیدش 

______________________________

ص 156 باتک ، نیمه  (- 1)
225 ص : تدوم ، هلاسر 

زا يرتدایز  ّتبحم  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  ناـسنا  رد  راـثآ  نیا  شیادـیپ  و  دـنکیم . قّقحتم  رتشیب  قح  یتسه  هب  هدومن و  جراـخ  رتشیب  دوخ 
. ددرگیم هقباس  ياهتّبحم  تاجرد 

داجیا يرتدایز  ّتبحم  ناسنا  رد  راـثآ  نیا  لوصح  زا  هبترم  ره  و  هدومن ، صاـخ  يرثا  داـجیا  ناـسنا  رد  ّتبحم  زا  هجرد  ره  یّلک  روطب  و 
دنهاوخ يرگید  يّوقم  دـّیؤم و  کی  ره  قئاـقح  فراـعم و  كاردا  ّتبحم و  هدومن  رثا  رگیدـکی  يور  تفرعم  ّتبحم و  ًاـمئاد  و  دـنکیم .

سفن و ياوه  يدنـسپدوخ و  بتارم  ماـمت  زا  ار  ناـسنا  هکنیا  اـت  دـش ، دـهاوخ  نیا  یتداـیز  بجوـم  نآ  نآ و  لـماکت  بجوـم  نیا  دوـب .
ادخ و هب  ءاّکتا  یتسرپ و  ادخ  یتسود و  ادخ  هب  هدرک ، جراخ  هدّیقم  هدودحم  تافص  ریاس  سفن و  هب  ءاّکتا  یبلط و  ّتیصخش  رابکتـسا و 

تسا تیالو  زا  لماک  هجرد  نیا  و  دنکیم . دراو  وا  يانسُح  ِءامسأ  تافـص و  تاولج و  ّقح و  رد  كاکدنا  یتسه و  بتارم  عیمج  زا  يانف 
. دوب دهاوخ  نآ  نودام  بتارم  تاجرد و  لوصح  رب  ّبترتم  نآ  لوصح  هک 

هرهاط هرّهطم و  سوفن  زا  يوریپ  هب  نیا  و  تسا . بوبحم  رد  يانف  ّتبحم و  هار  ّیط  رب  فّقوتم  یناسفن  تـالامک  لوصح  هکنآ  هصـالخ  و 
. نیرهاط تیب  لها  تیالو  موزل  ّرس  تسا  نیمه  و  دش ؛ دهاوخ  لصاح  نانآ  حاورا  اب  یحور  لاّصتا  و 

َو ِکِجوَِزب  ِینِیْتئا  مالّـسلا : اهیلع  َۀـمطافل  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِهلاَء  ِهیَلَع و  ُهَللا  یَّلـص  ِهَللا  ِلوسر  نَع  َۀمَلَـس  ِّمُأ  نَع  ِۀَـی  ِهِذـه ا َأل  ریـسفَت  ِیف  ُّیبَلعّثلا  َيَور 
ٍدَّمَُحم ِلاَء  یَلَع  َِکتاَکََرب  َو  َِکتاَوَلَـص  ْلَعْجاَف  ٍدَّمَُحم  ُلاَء  ِءَآلُؤَه  َّمُهَللا  َلاَقَف : ْمِْهیَلَع ، ُهَدَـی  َعَفَر  َُّمث  ًءآَسِک  ْمِْهیَلَع  یَْقلَأَـف  ْمِِهب  َْتتَأَـف  ِکـْیَْنبا !

«1 . » ٍْریَخ یَلََعل  ِکَّنإ  َلاَق : َُهبَذَتْجاَف و  ْمُهَْنَیب ، َلُخْدَِأل  َءآَسِکلا  ُْتعَفَرَف  َۀَمَلَس : ُّمُأ  َْتلاَق  ٌدیِجَم . ٌدیِمَح  َکَّنإَف 
______________________________

ص 973 ج 2 ، ناهرب »  » ریسفت (- 1)
226 ص : تدوم ، هلاسر 

: دندومرف هللا  مالس  اهیلع  همطاف  هب  ترضح  نآ  هک : دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هملـس  ّما  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  »
هب ار  دوخ  ياهتـسد  سپـس  دـنتخادنا و  یئاسک  نانآ  يور  هب  ترـضح  سپ  درک ، رـضاح  ار  اهنآ  همطاـف  رواـیب ! ار  ترـسپ  ود  ترهوش و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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اریز تسرفب ، دّمحم  لآ  رب  ار  دوخ  تاکرب  دوخ و  ياهدورد  سپ  دندّمحم ، لآ  تعامج  نیا  اراگدرورپ  راب  دنتفگ : هدومن  دـنلب  نامـسآ 
. يراوگرزب هدوتس و  وت  هک 

وت دنتفگ : دندیشک و  ار  ءاسک  ترضح  مشاب ، هدومن  اهنآ  لخاد  تیب و  لها  هرمز  زا  ار  دوخ  هک  متـشادرب  ار  ءاسک  نم  دیوگیم : هملـس  ّما 
(.« تسین اجنیا  وت  ياج  یلو   ) یتسه ریخ  هار  رد 

ٌمِیلَع ُهَّنِإ  ِِهتِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطبلا  ُهَللا  ُحْمَی  َو  َِکْبلَق  یَلَع  ِْمتْخَی  ُهَللا  ِإَشَی  نِإَف  ًابِذَـک  ِهَللا  یَلَع  يَرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  دـیامرفیم : تایآ  همادا  رد 
«1 . » ِروُدُّصلا ِتاَِذب 

هدـش و هداد  رارق  تلاسر  رجا  هک  يوق  رایـسب  ریبعت  نآ  اب  مه  نآ  دوب ، تلاسر  تیب  لها  هب  تّما  عاـجرا  تقیقح  رد  هک  تّدوم  هیآ  لوزن 
نالد نیگنـس  نیقفانم و  زا  يرایـسب  يارب  هدمآ ، رامـشب  ترـضح  نآ  دزم  يادا  زا  هدننک  عانتما  ادخ و  لوسر  دـهع  ضقان  نآ  زا  فّلختم 

. دوب راوگان 
يراددوخ ادخ  نامرف  ادخ و  لوسر  لباقم  رد  يأر  هقیلس و  زاربا  زا  دندومنیمن و  لزانت  هّیـسفن  ءاوهأ  هّیـصخش و  ءارآ  زا  هک  يدارفأ  نآ 

نانآ  شور  هقیلس و  زا  دنک و  يوریپ  نانآ  يأر  زا  ادخ  لوسر  هک  دندوب  عّقوتم  روما  زا  يرایسب  رد  دندرکیمن و 
______________________________

ار لطاب  دنوادخ  دزاسیم . عطقنم  ار  یحو  دنزیم و  رهُم  وت  بلق  رب  دهاوخب  دنوادخ  رگا  تسا !؟ هتـسب  ءارتفا  ادـخ  هب  دـنیوگیم  ایآ  (- ] » 1)
.«[ تساناد اهلد  رارسا  هب  وا  درادیم ؛ اجرباپ  تباث و  دوخ  تاملک  هلیسو  هب  ار  قح  دنکیم و  دوبان  وحم و 

227 ص : تدوم ، هلاسر 
دندرگ و ترـضح  نآ  نیـشناج  داقنم  عیطم و  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دعب  هک  دننک  رـضاح  ار  دوخ  دنتـسناوتیمن  هاگچیه  دیامنب ، ّتیعبت 
ار وا  دننک و  هعجارم  ودب  دوخ  روما  رد  و  دـندرگ ، يو  میلـست  دـنیامنب و  هفیلخ  ّیـصو و  نآ  رما  يأر و  رد  ّكَدـنُم  ار  دوخ  راکفا  ءارآ و 

. دنرب هانپ  ودب  یجنر  دنزگ و  ره  زا  هداد ، رارق  لکاشم  لاّلَح  دوخ و  یماح 
. دیامنیم لیمحت  ام  رب  ار  شتیب  لها  تّدوم  بوجو  دوخ  دزن  زا  هتسب و  ارتفا  ادخ  هب  دّمحم  هک : دنتفگ  تّدوم  هیآ  لوزن  لابندب  نیاربانب 

: دنیامرفیم ترضح  نآ  هک  تسا  تیاور  ًۀَنَسَح ، ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  هیآ : ریسفت  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبأ  ترضح  زا  یفاک »  » رد
ِْنَئل َو  اَِنباَقِر . یَلَع  ِِهْتَیب  َلْهَأ  َلِمْحَی  ْنَأ  َدیُِری  یَّتَح  ًۀَنَس  َنیِرْشِع  اَنَرَهَق  َنوُکَی  ْنَأ  اًدَّمَُحم  یِفْکَی  اَمَأ  ٍضْعَِبل : مُهُضَْعب  َِکلَذ  َْدنِع  َنوُِقفاَنُْملا  َلاَقَف 

«1 . » اًَدبَأ ْمِهِیف  اَهُدیُِعنَال  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  اَهَّنَعِْزنََنل  َتاَم  َْوأ  ٌدَّمَُحم  َِلُتق 
رماوا میلـست  هدارا و  روهقم  ار  ام  درک و  تموکح  ام  رب  وا  دوخ  لاس  تسیب  تّدـم  هک  دوبن  یفاک  دّـمحم  يارب  اـیآ  هک : دـنتفگ  نیقفاـنم  »
هتـشک دّـمحم  رگا  دـنادرگ . اهنآ  داقنُم  عیطم و  ار  ام  دـنک و  راوس  ام  ياهندرگرب  ار  دوخ  تیب  لها  دـهاوخیم  الاح  هکنآ  اـت  دومن ، دوخ 

.« درپس میهاوخن  رگید  نادناخ  نآ  هب  ًادبأ  میروآیم و  نوریب  وا  تیب  لها  زا  ار  تیالو  ام  دریمب ، ای  دوش 
هتـسب غورد  يارتفا  ادـخ  هب  دّـمحم  دـنیوگیم : اهنآ  هک  درک  علّطم  اهنآ  هنایفخم  ياوجن  ینورد و  ّرـس  زا  ار  شربمغیپ  دـنوادخ  لاـحنیا  رد 

هب ار  مدرم  ینک و  نایب  ار  تیب  لها  بقانم  لئاضف و  ینک و  توالت  مدرم  رب  هک  تسا  هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  هیآ  نیا  دّـمحم ! يا  تسا .
هکنآ اـت  دزیم  وت  بلق  رب  رهُم  تساوخیم  ادـخ  رگا  تسین . وت  تسدـب  نیا  تسین ، وت  فرط  زا  نیا  ینک . توـعد  ناـنآ  تّدوـم  ّتبحم و 

بیغ  ملاع  هب  لاّصتا  نورد ، زا  یئامنن و  هدهاشم  ار  یتوکلم  راونا  دوشن و  لزان  وت  رب  یحو  رگید 
______________________________

ص 970 ج 2 ، ناهرب » ریسفت  (- » 1)
228 ص : تدوم ، هلاسر 

هار تسبیم و  تیب  لها  لئاضف  زا  ار  وت  نابز  قئاـقح و  كاردا  زا  ار  وت  بلق  تساوخیم  ادـخ  رگا  یئاـمنن . ادـیپ  نیما  لـیئاربج  مـالک  و 

ترضح  ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  ارهز و 
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. تسا هتساوخ  نینچ  ادخ  نکل  ینزن ، مد  اهنآ  تّدوم  ّتبحم و  موزل  زا  رگید  ات  دومنیم  دودسم  وت  يور  هب  ار  یحو 
یگدرـسف يدرـس و  هب  لیدـبت  ار  نآ  ترارح  و  نوکـس ، هب  لیدـبت  ارنآ  نالَوَج  و  دـنکیم ، دوباـن  وحم و  ار  لـطاب  دـنوادخ  هک  نادـب  اـّما 

هک ار  یهلا  تاملک  و  دربیم . نیب  زا  ار  تیب  لها  نانمـشد  دهدیم . رارق  ّرثؤم  ماوداب و  هدنز و  ار  وا  دیامنیم و  تیبثت  ار  قح  و  دیامنیم ،
«1 . » دهدیم رارق  رثا  اب  شزرا و  اب  هدنز و  دبألا  یلإ  دننیموصعم  هرّهطم  تاوذ  سّدقم و  دوجو 

ِلْضَِفب ْمَّلَکَت  ْمَلَف  َیْحَْولا  َْکنَع  ُتْسَبَح  ُْتئِش  َْول  ُلوقَی : دندومرف : ترضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یفاک »  » رد
ِتاذـِب ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  . » َۀَـیَالِْولا َِکْتَیب  ِلْهَِأل  ُّقُِحی  ُلوُقَی : ِِهتِملَِکب » َّقَْحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطْبلا  ُهَللا  ُحْـمَی  َو  : » َیلاَعَت ُهَللا  َلاَق  ْدَـق  َو  ْمِِهتَّدَوَِمبَال  َو  َِکْتَیب  ِلْهَأ 

ُلوُقَی  ِروُدُّصلا *»
«2 . » َكَدَْعب ِْملُّظلا  َو  َِکْتَیب  ِلْهَِأل  ِةَواَدَْعلا  َنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  ُهْوَقلَأ  اَِمب 

تّدوم زا  یئوگن و  نخـس  تتیب  لها  تلیـضف  رد  رگید  ات  متـشادیم  رب  وت  زا  ار  یحو  متـساوخیم  رگا  دومرف : باطخ  ربمغیپ  هب  دـنوادخ  »
لها يارب  ینعی  درادیم ؛ اجرب  اپ  تباث و  دوخ  تاملک  هب  ار  قح  دنکیم و  دوبان  وحم و  ار  لطاب  ادـخ  هک : دـیامرفیم  ادـخ  و  ینزن ، مد  اهنآ 

هنیک و زا  تیب  لها  نانمـشد  هچنآ  هب  ینعی  تساناد ؛ اهلد  رارـسا  هتفهن و  ياهزار  هب  دنوادخ  دیامرفیم : و  دنکیم . تیبثت  ار  تیالو  وت  تیب 
.« تسا هاگآ  میلع و  دنروآیم  دراو  وت  نیرهاط  تیب  لها  هب  وت  زا  دعب  هک  یئاه  متس  هدومن و  یفخم  دوخ  ياههنیس  رد  دسح 

: هک دنکیم  ثیدح  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دوخ  ریسفت  رد  زین  یّمق  و 
______________________________

ص 817 ج 4 ، تثعب ، داینب  عبط  زا  و  ص 971 ؛ ج 2 ، یگنس ، عبط  ناهرب »  » ریسفت (- 1)
ص 514 ج 2 ، یفاص »  » ریسفت (- 2)

229 ص : تدوم ، هلاسر 
ار ام  لاوما  زا  يرادقم  لاح  میدومن ، ترصن  میداد و  يوأم  ار  ناناملسم  ام  هک : دنتفگ  دندش و  فّرشم  ادخ  لوسر  تمدخ  هنیدم  راصنأ 

ِینْعَی ًارْجَأ *» ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » دومن لزان  ار  تّدوم  هیآ  دنوادخ  نک . جرخ  دنکیم  دمآ  شیپ  امـش  يارب  هک  یثداوح  رد  امنب و  لوبق 
. ِِهْتَیب ِلْهَأ  ِیف  َْيأ  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ، » ِةَُّوبُّنلا یَلَع 

ّتین صخـش  نیا  هناخ  لها  هب  تبـسن  دوخ  لد  رد  قیفر  نآ  دراد و  یقیفر  یـصخش  هک  ياهدیدن  چیه  ایآ  دـندومرف : رقاب  ترـضح  سپس 
چیه هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  دوخ  لوسر  سفن  رد  هک  تسا  هتـساوخ  ّلجوّزع  دنوادخ  تسا . شیوشت  رد  صخـش  نآ  لد  اذل  دراد و  یئوس 

هیآ نیا  هب  تّما  رگا  نیارباـنب  تسا . هدومن  بجاو  ار  یبرقلا  يوذ  تّدوـم  نیارباـنب  دـشابن ، تیب  لـها  هب  تبـسن  شتّما  فرط  زا  یتحاراـن 
. دناهدومن كرت  ار  یبجاو  مکح  دننک  كرت  رگا  دناهدومن و  لمع  یبجاو  مکح  هب  دننک  لمع 

هب ار  دوخ  لاوما  ام  هک : دنتفگیم  رگیدکی  هب  یضعب  دنتساخرب و  ادخ  لوسر  دزن  زا  دندرک ، تئارق  هباحص  رب  ار  تّدوم  هیآ  ربمغیپ  نوچ 
باجیا دنتفگ : یعمج  و  دـینک ، رازراک  نم  تیب  لها  زا  عافد  يارب  نم  زا  دـعب  دـیاب  هک : تفگ  درکن و  لوبق  میتشاد  هضرع  ترـضح  نآ 

. دندرک راکنا  و  تسا ، هداد  تبسن  ادخ  هب  هتفگ و  دوخ  شیپ  زا  ادخ  لوسر  هکلب  تسین ، ادخ  هیحان  زا  تّدوم 
ِلاَء ْنِم  ِِمئآَْقلا  َو  ِۀَِّمئَْألِاب  ِینْعَی  ِِهتِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطْبلا  ُهَللا  ُحْـمَی  هک : داد  هدـعو  دـنوادخ  و  دـش ، لزان  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  هیآ : سپـس  و 

نیرهاط و هّمئا  هک  دوخ  تاملک  هب  نایعیـش  نایلاوم و  لد  رد  ار  قح  دزاسیم و  كاله  ار  لطاب  دـنوادخ  « » 1  » ْمِْهیَلَع ِهَللا  ُتاَوَلَص  ٍدَّمَُحم 
.« درادیم رارقرب  دنکیم و  تیبثت  دنامالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  مئاق  ترضح 

______________________________

ص 972 ج 2 ، ناهرب »  » ریسفت و  ص 514 ؛ ج 2 ، یفاص »  » ریسفت (- 1)
230 ص : تدوم ، هلاسر 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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هرقف هدزاود  هک  ار  ءافطـصا  تایآ  ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  نومأم  سلجم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  هک  یتیاور  رد  و 
نیرجاهم و هک : دنکیم  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  زا  دوخ  ءابآ  زا  ار  یتیاور  ترـضح  اجنآ  رد  دـندرک ، تئارق  تسا 

: دنتشاد هضرع  دندمآ و  هللا  لوسر  تمدخ  راصنأ 
. تسوت هب  ّقلعتم  همه  ام  ياهناج  نیا  ام و  لاوما  نیا  : » دنتفگ ٍجَرَح  ِْریَغ  ْنِم  َْتئِـش  اَم  اَْهنِم  ِطْعَأ  اًروُجأَم ، اَهِیف  ْمُکْحاَف  اَنُؤآَمِد  َو  اَُنلاَْومَأ  ِهِذَه 

. دش لزان  تّدوم  هیآ  لاح  نیا  رد  زیرب ». یهاوخیم  هک  هار  ره  هب  ار  ام  ياهنوخ  و  شخبب ، لاوما  نیا  زا  یهاوخیم  هک  سک  ره  هب 
ام رب  ار  دوخ  تیب  لها  هک  دوب  نآ  يارب  تفریذـپن  ار  ام  لاوما  ربمغیپ  هکنآ  ّتلع  دـنتفگ : نیقفاـنم  دنتـساخرب ، شتمدـخ  زا  هباحـص  نوچ 
هب غورد  هب  دوخ  هکلب  هدرواین  ادـخ  بناج  زا  وا  ار  مکح  نیا  دـنک ، بیغرت  ضیرحت و  اهنآ  تعاـطا  تّدوم و  رب  ار  اـم  دـنادرگ و  ّطلـسم 

تئارق اـهنآ  رب  ار  ءارتفا  هیآ  نیا  دومرف و  بلط  ار  اـهنآ  ربمغیپ  ًابِذَـک . ِهَّللا  یَلَع  يرَتـْفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  دـش : لزاـن  هیآ  تسا ؛ هداد  تبـسن  ادـخ 
. دومرف

هیرگ همه  « » 1 . » َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َو  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  اوُفْعَی  َو  ِهِداـبِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَـبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  َّلَـجَوَّزَع : ُهَللا  َلَْزنَأَـف  ْمُهُؤآَُـکب  َّدَتْـشا  َو  اْوَکَبَف 
دوخ ناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  تسا  یئادخ  نآ  راگدرورپ ، هک : داتـسرف  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  لاح  نیا  رد  دـش . دـیدش  اهنآ  هیرگ  دـندرک و 

.« تسا هاگآ  اناد و  وا  دینز  تسد  هک  راک  ره  هب  و  درذگیم . رد  ناهانگ  زا  دنکیم و  لوبق 
«2 . » تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  زا  اضّرلا » رابخأ  نویع   » زا ار  تیاور  نیا  زین  یفاص »  » ریسفت رد  و 

______________________________

ص 971 ج 2 ، ناهرب »  » ریسفت (- 1)
ص 515 ج 2 ، یفاص »  » ریسفت (- 2)

231 ص : تدوم ، هلاسر 
ٌباذَـع ْمَُهل  َنوُِرفاْکلا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهُدـیِزَی  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  َو  دـیامرفیم : تاـیآ  همادا  رد  دـنوادخ  سپـس  و 

«1 . » ٌدیِدَش
نامیا هک  دنتـسه  یئاهنآ  دـناهتفریذپ ، ناج  هب  ار  تیب  لها  تّدوم  هدومن و  لوبق  ار  مکح  نیا  هک  یناسک  نآ  هک  داد  هدژم  دـنوادخ  ینعی 

هب شتمحر  لضف و  زا  دنوادخ  ًامئاد  تیب  لها  ِتیالو  ماقم  زا  ّتیعبت  ادخ و  تاروتسد  زا  يوریپ  حلاص و  لمع  اب  هدروآ و  ادخ  هب  یعقاو 
هاگرد لوبق  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا . هدومن  راشرـس  تیب  لها  تیالو  ّتبحم و  ماج  زا  ار  نانآ  اهنآ  قاقحتـسا  زا  رتشیب  هدومن و  هضافإ  اهنآ 

يور هک  اهنآ  نکل  دروآیم . رب  ار  اهنآ  جئاوح  باجتـسم و  ار  اهنآ  ياعد  هداد ، تبثم  خـساپ  نانآ  نامیا  نانآ و  يادـن  هب  هدومرف و  دوخ 
. دوب دهاوخ  كاندرد  تخس و  رایسب  اهنآ  باذع  دنتسین ، ّتیعبت  رب  رضاح  تاحیرصت  نیا  دوجو  اب  دنناشوپیم و  ار  قح 

َو لاق : و  داد ، تراشب  اهنآ  هب  داتـسرف و  تعامج  نآ  لابند  هب  ربمغیپ  هک : دنکیم  لقن  ساّبع  نبا  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  نایبلا » عمجم   » رد
ناشیا و  « » 2 . » ِِهلْوَِقل اوُمَّلَـس  َنیِذَّلا  ُمُه  و  دهدیم ». تبثم  خساپ  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  دومرف : و  . » اُونَمآ َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی 

.« دناهتفریذپ ار  وا  راتفگ  دناهدش و  وا  میلست  هک  دنتسه  يدارفا  نآ 
: دـندومرف ِِهلْـضَف ،* ْنِم  ْمُهُدـیِزَی  َو  دـنوادخ : راتفگ  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  تسا  تیاور  هللا  لوسر  ترـضح  زا  ناـیبلا » عمجم   » رد زین  و 

َُهل  َبَجَو  ْنَِمل  ُۀَعاَفَّشلا 
______________________________

رب دوخ  تمحر  لضف و  زا  و  دـیامنیم ، لوبق  دریذـپیم و  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  و  (- ] » 1)
.«[ دوب دهاوخ  كاندرد  تخس و  یباذع  نارفاک  يارب  و  دیازفایم ، ناشیا 

ص 29 ج 5 ، نایبلاعمجم » (- » 2)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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232 ص : تدوم ، هلاسر 
يارب شتآ  هچرگ  دنـشاب ، هدومن  ناـسحإ  نینمؤم  نیا  هب  هک  تسا  یناـسک  ِندرک  تعافـش  دارم  « » 1 . » اَْینُّدـلا ِیف  ْمِْهَیلإ  َنَـسْحَأ  ْنَّمِم  ُراَّنلا 

.« دشاب بجاو  متح و  نانآ 
هدش لزان  تیب  لها  هرابرد  دعب  هیآ  هس  تّدوم و  هیآ  ینعی  هیآ  راهچ  نیا  هکنآ  رد  تسا  حیرـص  هدـش  دراو  تیب  لها  هّمئا  زا  هک  یتایاور 

نیسح و ماما  نسح و  ماما  ترضح  نینمؤملاریمأ و  مرکأ و  لوسر  ترضح  زا  تاکرابم  تایآ  نیا  ریسفت  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  و  تسا .
ّیط رد  نیعمجأ  همالـس  هللا و  تاولـص  مهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  قداص و  رفعج  ماما  رقاب و  دّـمحم  ماـما  داّجـس و  ترـضح 

. میدرک نایب  یلاوتم  ياهثحب 
دننام يرگید  بتک  زا  و  یبرع ،» نب  نیّدلا  ییحم   » و يزار » رخف   » و فاّشک »  » و يوََغب »  » و یبلعث » ریسفت   » دننام ّتنس  لها  هّمئا  زا  هوالع  و 

، ملسم يراخب و  حیحص »  » لبنح و دمحا  دنـسم »  » مکاح و كردتـسم »  » دننام و  دوب ، هدومن  لقن  رازب  یناربط و  زا  هک  ۀقرحملا » قعاوّصلا  »
تاولـص دّمحم  لآ  یبرق ، زا  دارم  هک  دـش  مولعم  نیقی  عطق و  روطب  هکیروطب  میدومن ؛ لقن  تّدوم  هکرابم  هیآ  ریـسفت  رد  يدایز  تایاور 

رجا ءادأ  ناونع  هب  ینعی  ترـضح ، نآ  تّما  رب  هّیـضرف  نیرت  فیرـش  ناونع  هب  ّتیدحأ  ترـضح  هک  دنتـسه  نیعمجأ  مهیلع  همالـس  هللا و 
. تسا هدومن  بجاو  ضرف و  ار  نانآ  تّدوم  تلاسر ،

حور و هعس  اهنآ و  يدوجو  بتارم  مامت  تراهط  ساسا  رب  ًافرص  تسا  هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یماس  ماقم  یلاع و  لزنم  نیا  و 
تسا  یهلا  رارسا 

______________________________

ص 30 ردصم ، نامه  (- 1)
233 ص : تدوم ، هلاسر 

و نیمز ، يور  رد  ادـخ  يافلخ  نانآ  دـناهتفرگ . رارق  تبترم  یمتخ  ترـضح  ءافلخ  هنیمز  نیا  يور  و  هدـش ، هداهن  تعیدو  هب  اهنآ  رد  هک 
رادتـسود ینعم ، نیا  ساسا  رب  هک  دنتـسه  وا  یهن  رما و  رد  یحو  ءارفـس  مرکأ و  لوسر  ءانما  هغلاب و  ججح  و  ضبق ، طسب و  رد  وا  يایلوا 

. دوب دهاوخ  ادخ  ضغبم  زین  نانآ  ضغبم  ادخ و  رادتسود  نانآ 
: دیوگ رعاش  قدزرف 

ُمَصَتْعُم  َو  یًْجنَم  ُمُهبُرق  ٌرفُکُمهُضغب و  ٌنید و  مهُّبُح  ٍرَشْعَم  نِم 
« 1  » ُمُه َلیق : ِضرألا  ِلهأ  ُریَخ  نَم  َلیق : وأمُهَتَِّمئأ  اوناک  یَقُّتلا  ُلهأ  َّدُع  نإ 

زا ّتینوصم  تاجن و  بجوم  ناـنآ  هب  بّرقت  یکیدزن و  و  تسا ، رفک  ناـنآ  هب  ضغب  نید و  اـهنآ  هب  ّتبحم  هک  دنتـسه  یهورگ  زا  ناـنآ  »
دنهاوخ اهنآ  نایاوشیپ  نارادـملع و  نانآ  دـیآ  نایم  هب  ینخـس  تراهط  يوقت و  لها  زا  هاگ  ره  تسا . ینامـسآ  ینیمز و  ياهالب  تافآ و 

.« دنهدیم ناشن  هدومن و  یفّرعم  ار  نانآ  باوج ، رد  دنناسک ؟ هچ  نیمز  يور  دارفأ  نیرتهب  دوش : هتفگ  رگا  و  دوب ،
ینایب هبرح و  ره  اب  و  دنراد . روتـسم  ار  نانآ  لئاضف  شوماخ و  ار  اهنآ  رون  دناهتـساوخ  دناهتـسناوت  هک  اجنآ  ات  تیب  لها  نیدـناعم  نکیلو 

لیوأت و نآ  فالخ  رب  ار  تسا  هدش  لزان  نانآ  هرابرد  هک  هّینآرق  تایآ  و  فیرحت ، ار  نانآ  بقانم  هب  عجار  ادـخ  لوسر  زا  هدراو  تایاور 
. دنیامنب ریسفت 

ُِّمتُم ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  هکنآ : رگید  و  « 3 ، » ِهِْرمَأ یَلَع  ٌِبلاَغ  ُهَللا  َو  هکنآ : رگید  و  « 2 ، » ِهِْرمَأ ُِغلب  َهَللا  َّنِإ  هکنآ : زا  لفاغ 
َو ِهِرُون 
______________________________

ص 220 ۀّمهملا » لوصفلا  (- » 1)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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قالّطلا  هروس 65 : زا  هیآ 3 ، زا  یتمسق  (- 2)
فسوی  هروس 12 : زا  هیآ 21 ، زا  یتمسق  (- 3)

234 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 . » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول 

ياهنابز اب  دنهاوخیم  اهنآ  «. » دروخیمن تسکـش  دیآیم و  بلاغ  دوخ  رما  رب  دنوادخ  و  «. » دنامیمن بقع  دسریم و  دوخ  رما  هب  دنوادخ  »
دهاوخ مامت  لامک و  ّدح  رـس  هب  دیناسر و  دهاوخ  اج  همه  هب  ار  دوخ  رون  دنوادخ  نکل  دننک ، شوماخ  ار  ادخ  رون  دوخ  ياهناهد  دوخ و 

.« دشاب دنسپان  راوگان و  نارفاک  رب  هچرگ  درب ،
: هک دندوب  هدرک  ینعم  مسق  نیا  ار  هیآ  یضعب  هک  دیدومن  هظحالم  اًلثم 

ارم هلص  تّدوم و  تاعارم  مراد  امـش  اب  نم  هک  يدنواشیوخ  ناونع  يور  هکنآ  رگم  مهاوخیمن  تلاسر  دزم  امـش  زا  نم  وگب  ربمغیپ ! يا 
. دیئامنب

هیآ ریـسفت  رد  هدراو  تایاور  هک  اًلعف  نکل  میدرک ، ناـیب  ار  نآ  خـساپ  مینک  ثحب  عوضوم  نیا  رد  هدراو  تاـیاور  رد  هکنآ  زا  شیپ  اـم  و 
: اریز دوب ؛ دهاوخ  رتنشور  رایسب  نآ  خساپ  میدومن  رکذ  اًلّصفم  یّنس  هعیش و  قیرط  زا  ار  هکرابم 

نیکرشم و  میدرک ، لقن  اهنآ  ریغ  و  يوغب »  » و یبلعث » ریسفت   » زا هک  روطنامه  تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد  تّدوم  هیآ  هک : دوشیم  هتفگ  ًالّوا :
ار یـشیوخ  تبارق و  تاعارم  دیروآیمن  نامیا  هک  لاح  دـنیامرفب : ربمغیپ  هکنآ  ات  دـندوبن ، هنیدـم  رد  دـندوب  هللا  لوسر  ماحرأ  هک  شیرق 

. دینک ینابرهم  نم  هب  دیناسرن و  رازآ  ارم  هدومن ،
مشاهینب رب  ای  دنتـشاد ، هضرع  ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  لاوما  راصنأ  هک  دوب  نآ  دش ، رکذ  ًاقباس  هک  روطنامه  هیآ ، نیا  لوزن  ببـس  ًایناث : و 

اب امش  تسین ، امش  لاوما  هب  جاتحم  ادخ  لوسر  هک : داتسرف  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دندومنیم و  ترخافم 
______________________________

ّفّصلا  هروس 61 : زا  هیآ 8 ، (- 1)
235 ص : تدوم ، هلاسر 

. شیرق راّفک  هب  هن  تسا ؛ هدوب  نیرجاهم  راصنأ و  ای  راصنأ  هب  باطخ  نیاربانب  دینک ؛ تّدوم  ترضح  نآ  يابرقلا  يوذ 
دزم تسا  هدرکن  يراک  وا  يارب  هک  یـسک  زا  هک  میکح  صخـش  زا  تسا  حیبق  اریز  تسا ، طلغ  شیرق  نیکرـشم  هب  باطخ  ًالوصا  ًاثلاث : و 

لامعإ ار  هغلابم  یلعأ و  ّدح  ربمغیپ  بیذکت  راکنا و  رد  هکلب  دناهدرواین  نامیا  هک  ینیکرـشم  زا  تلاسر  دزم  ندرک  بلط  و  دـیامن . بلط 
ترـضح نآ  هب  ِنامیا  مالـسا و  ياـیازم  زا  هدروآ و  ناـمیا  هک  تسا  حیحـص  یناـسک  هب  تبـسن  نتـساوخ  دزم  تسین . حیحـص  دـناهدومن 

. تسا یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  ْدزم  و  دیهدب ، دزم  هک : دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  هاگنآ  دنشاب ، هدش  دنمهرهب 
نب ّیلع  ترـضح  هراـبرد  هک  تسا  هدـش  دراو  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  هراـبرد  هک  تـسا  يریثـک  صوـصن  اـب  فلاـخم  راـتفگ ، نـیا  ًاـعبار : و 

صوصن نیا  قباس  ياهثحب  ّیط  رد  ام  و  دشابیم . مالّسلا  مهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نسح و  ماما  ترـضح  همطاف و  ترـضح  بلاطیبأ و 
. میدرک رکذ  ار 

. دناهدرک يوریپ  وا  زا  تیب ، لها  نانمـشد  زا  اهنآ  ِنازاس  ثیدح  هّیما و  ینب  لاّمع  زا  یهورگ  هک  تسا  همِرکِع  راتفگ  لوق ، نیا  ًاسماخ : و 
ياج سک  چـیه  يارب  نینمؤملاریمأ ، هب  اهنآ  توادـع  ضغب و  تیب و  لها  هب  تبـسن  نامیلـس  نب  لـِتاقُم  همِرکِع و  توادـع  ینمـشد و  رد 
اهنآ تفر و  برغم  دالب  هب  اجنآ  زا  درک و  ترفاسم  رصم  هب  هک  تسا  هّیـضابأ  هّیرورَح و  هفئاط  زا  جراوخ و  زا  همرکع  اریز  تسین ؛ دیدرت 

. تسا هدوب  همرکع  ءوس  تاغیلبت  زا  همه  دـنتفای  امن  وشن و  نیمز  برغم  رد  هک  جراوخ  تعامج  درک . توعد  نینمؤملاریمأ  توادـع  هب  ار 
هب ساّبع و  نب  هللادبع  هب  هتخاس و  دوخ  شیپ  زا  ار  یثیداحأ  تسا . هدوب  انغ  هب  لئام  ةولـص و  كرات  زاس و  ثیدح  باّذک و  يدرم  هوالع 

ترضح  ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  ارهز و 
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هب هک  یئاهغورد  ّتلع  هب  دوعسم ، نب  هللادبع  نب  ّیلع  ساّبع و  نب  هللادبع  نب  ّیلع  ساسا  نیمه  رب  هک  تسا  هداد  تبسن  دوعسم  نب  هللادبع 
. دندومن ریزعت  هیبنت و  ار  وا  تسا ، هداد  تبسن  اهنآ  ناردپ 

236 ص : تدوم ، هلاسر 
. تسا هدرک  لقن  یبهذ  لادتعالا » نازیم   » باتک زا  نیّدلا  فرـش  دّیـس  موحرم  ار  لتاقم  حئاضف  وا و  حـئاضف  زا  رگید  يرایـسب  نینچمه  و 

«1»
دّمحم زا  راّشب  نب  دّمحم  قیرط  زا  ربخ  نآ  تسا ، هداد  تبسن  ساّبع  نبا  هب  ار  لوق  نیا  تسا و  دراو  يراخب » حیحـص   » رد هک  يربخ  اّما  و 

دراو لادتعالا » نازیم   » رد هک  روطنامه  هکلب  دنراد ، قاّفتا  يوار  رفن  ود  نیا  فعـض  رب  هّیماما  تعامج  مامت  و  تسا ، هدـش  دراو  رفعج  نب 
. تسا هدرمش  وگغورد  ار  وا  ساّلف  هدومن و  حیرصت  راّشب  نبا  دّمحم  فعض  رب  نیعم  نب  ییحی  تسا  هدش 

هچنآ و  هدشن ، لقن  یحیحص  ثیدح  ادخ  لوسر  تیب  لها  یبرقلا و  يوذ  هب  ریسفت  زا  ریغ  تّدوم ، هیآ  ریـسفت  رد  ساّبع  نبا  زا  لاحره  هب 
هیآ رد  ار  هنـسح  و  هدومن ، ریـسفت  اهنآ  دـنزرف  ود  همطاـف و  بلاـطیبأ و  نب  ّیلع  هب  ار  یبرقلا  يوذ  تسا  هدیـسر  وا  زا  حیحـص  دانـسأ  اـب 

«2 . » تسا هدرک  ریسفت  نانآ  تّدوم  هب  هفیرش 
: دناهدرک رگید  ضارتعا  ود  تّدوم  هیآ  هب  عجار  نّنست  لها  زا  یضعب 

يوذ تّدوم  ینعی  َیبرُقلا  َةّدومّالإ  دیوگب : هکنآ  ای  َیبرُقِلل  َةّدوَملا  ّالإ  دیوگب : دیاب  دـشاب ، هللا  لوسر  تیب  لها  یبرق  زا  دارم  رگا  هکنآ : لّوا 
یکیدزن و هرابرد  تّدوم  ینعی  تسا ؛ هدـش  دراو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  هیآ ، رد  نکیلو  نم . يابرقلا  يوذ  هب  هقّلعتم  تّدوم  ای  نم  ياـبرقلا 

. يدنواشیوخ
ینعم هب  یف »  » ظفل هک  میدرک  لـقن  تسا  تغـالب  داتـسا  هک  فاّـشک »  » رد يرـشخمز  زا  هداد و  ثحب  لـئاوا  رد  اـم  ار  لاکـشا  نیا  خـساپ 

نآ یبرق  هب  تّدوم  هفاضا  ای  صاصتخا  ِمال  ظفل  ًادـبأ  هک  تسا  خـماش  یئاـنعم  يواـح  ّتیبدا  تغـالب و  رظن  هطقن  زا  و  « 3 ، » تسا ّتیفرظ 
. دناسریمن ار  ینعم 

______________________________

ات ص 211 ص 209  ۀّمهملا » لوصفلا  (- » 1)
ص 224 ۀّمهملا » لوصفلا  (- » 2)

ص 96 باتک ، نیمه  (- 3)
237 ص : تدوم ، هلاسر 

، دنشاب هدوب  دیاب  تّدوم  ّتبحم و  عقوم  عضوم و  اهنآ  دنتـسه و  ّتبحم  يارب  فورظ  هّیـسدق  سوفن  نآ  هک  دناسریم  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ 
قیقد و هتکن  اجنیا  رد  يرـشخمز  ّقحلا  و  دنریگ . دوخ  ّتبحم  ّلحم  ناکم و  ار  اهنآ  دنیامن و  نّکمتم  اهنآ  رد  ار  دوخ  ّتبحم  دـیاب  تّما  و 

. دناسریم تغالب  ملع  رد  ار  وا  تردق  عّلضت و  هک  تسا  هدرک  نایب  ار  یفیطل  رایسب 
نیـسح ماما  نسح و  ماما  ترـضح  تسا و  هدش  لزان  همّظعم  هّکم  رد  يروش  هروس  تسا و  يروش  هروس  رد  هیآ  نیا  هکنآ : مّود  ضارتعا 

«1 . » دنشاب اهنآ  تّدوم  هیآ  نیا  زا  دوصقم  هک  تسین  نکمم  و  دناهدش ؛ ّدلوتم  هرّونم  هنیدم  رد  مالّسلا  امهیلع 
لقن تیب  لها  قیرط  زا  ًاقباس  هک  ار  ياهرفاظتم  راـبخأ  تسا . هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  ًاـعطق  هیآ  نیا  زا  دـعب  هیآ  هس  هیآ و  نیا  هکنآ : خـساپ 

نیقی و روطب  میدرک ، رکذ  اًلّـصفم  يوََغب  یبلعث و  ریـسفت  زا  یلاـُمث و  هزمحوبأ  زا  هداـتَق و  ساـّبع و  نبا  زا  ناـیبلا » عمجم   » زا زین  میدومن و 
. تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  دناسریم  عطق 

ار دوخ  لاوما  ندومن  هضرع  هللا و  لوسر  روضح  هب  راصنأ  فّرـشت  ار  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  هک  هفلتخم  قرط  اـب  هریثک  راـبخأ  نآ  ّصخـألاب 
راصنأ و اـی  راـصنأ ، هیآ  نیا  هب  نیبطاـخم  هکنآ  يارب  هیآ ؛ نیا  ندوب  یندـم  رب  تسا  قداـص  هاوگ  دـهاش و  دـنکیم ، ناـیب  ترـضح  نادـب 

ترضح  ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  ارهز و 
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. تسا هدوبن  یسک  راصنأ  زا  ترجه  زا  لبق  همّظعم  هّکم  رد  و  دناهدوب ، نیرجاهم 
يروش هروس  تایآ  نیب  رد  تسا  هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  هیآ  راهچ  نیا  یلو  دشاب ، هدش  لزان  هّکم  رد  يروش  هروس  هک  درادـن  تافانم  و 

رد و  تسین ، تایآ  لوزن  بیترت  رب  ًامّلسم  دیجم  نآرق  نیودت  يروآعمج و  بیترت  نوچ  دشاب ؛ هتفرگ  رارق 
______________________________

ص 226 ۀّمهملا » لوصفلا  (- » 1)
238 ص : تدوم ، هلاسر 

هچ دراد و  رارق  تسا  هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  یتایآ  اهنآ  رد  هک  یّکم  ياههروس  زا  رایسب  هچ  تسین . یفالخ  یّنس  هعیش و  نیب  هلأسم  نیا 
. تسا دوجوم  یّکم  تایآ  اهنآ  رد  هک  یندم  ياههروس  زا  رایسب 

هب نآرق  بیترت  عمج و  دوب  انب  رگا  نیاربانب  تسا . یندـم  نآرق  لئاوا  ياههروس  بلغا  تسا و  یّکم  دـیجم  نآرق  رخاوا  ياـههروس  بلغا 
هدـش لزان  هللا  لوسر  رب  هک  تسا  ياهروس  نیلّوا  هک  قلع  هروس  دوش و  هداد  رارق  لّوا  رد  نآرق  رخآ  ياـههروس  دـیاب  دـشاب ، لوزن  بیترت 

زا رَدـنُغ  زا  رادـِنب  زا  ملـسم  تیاور  هب  انب  و  هبعـش ، زا  برح  نب  نامیلـس  زا  يراخب  لقن  رب  انب  هک  تئارب  هروس  و  دریگ ، رارق  نآرق  لّوا  رد 
نیرخآ تیب  لـها  تیاور  هب  هک  هدـئام  هروس  هکنآ  اـی  دریگ ؛ رارق  نآرق  رخآ  رد  تسا ، هدوـب  ادـخ  لوـسر  رب  هلزاـن  هروـس  نیرخآ  هبعش ،

. دریگ رارق  نآرق  رخآ  رد  تسا  مرکأ  لوسر  رب  هلزان  هروس 
و يزار »  » و يربط » ریـسفت   » و نایبلا » عمجم   » ياهریـسفت زا  روس  لئاوا  رد  ثحب  هب  دبایرد ، ار  عوضوم  نیا  تقیقح  دهاوخب  یـسک  رگا  و 

ینعم نیا  رد  هک  دـنادب  ات  دـنک  هعجارم  يراخبلا » حیحـص  حرـش  یف  يراّسلا  داشرإ   » باتک ریـسفت  تمـسق  زا  روس  لئاوا  هب  ای  فاّشک ،» »
. تسین نیرّخأتم  هتشذگ و  ناگرزب  نیب  يدیدرت  فالخ و  ياج  چیه 

هب اههروس  فیـصوت  هکنیا  و  سکعلاب ، تسا و  هدـش  عقاو  یّکم  ياههروس  زا  یـضعب  رد  یندـم  تایآ  هکنآ  هظحالم  اب  اذـه  یلع  ًءاـنب  و 
هیآ راهچ  یلو  دشاب  یّکم  هروس  يروش  هروس  هک  دراد  يدُعب  هچ  اهنآ ، تایآ  یگمه  هن  تساهنآ  بلغأ  عبات  ندوب  یندـم  ای  ندوب  یّکم 

. دشاب هدش  هداد  رارق  هّیّکم  تایآ  نیب  رد  تسا  هدش  لزان  تیب  لها  تّدوم  هب  عجار  هللا  لوسر  رب  هرّونم  هنیدم  رد  هک 
لها تّدوم  هب  هیآ  نیا  ریـسفت  هرابرد  هک  ار  ياهرتاوتم  هکلب  هرفاظتم  رابخأ  نیا  دنناوتیم  نیـضرتعم  ّتلع  هچ  هب  حوضو  هنوگنیا  زا  دعب  و 

ادخ لوسر  زا  تیب 
239 ص : تدوم ، هلاسر 

اهنآ هب  یـسک  هچ  و  دننادرگ ؟ فرـصنم  تیب  لها  زا  ار  هیآ  نیا  تسا ، یّکم  يروش  هروس  هکنآ  دّرجم  هب  دننک و  ّدر  تسا ، هدـش  تیاور 
؟ دشاب نآ  تایآ  بلغأ  رابتعا  هب  ندوب  یّکم  هب  فیصوت  هک  تسین  هّیّکم  ياههروس  بلغأ  دننام  هروس  نیا  هک  تسا  هدرک  یحو 

مامتإ ادخ  بناج  زا  هکنآ  دوجو  اب  هک  دنتـسه  يدارفأ  اهنیا  « » 1  » يدُْـهلا ُمِهِّبَر  ْنِم  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو  ُسُْفنَْألا  يَوْهَت  ام  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ 
نآ زا  اهنت  دـنرادیمن و  رب  تسد  دوخ  هراّما  سفن  ياهاوه  هلطاب و  تـالایخ  زا  تسا ، هدـش  دزـشوگ  اـهنآ  هب  تیادـه  هار  هدـش و  تّجح 

.« دننکیم يوریپ 
هچ دـشاب ، هدـش  لزان  هّکم  رد  تّدوم  هیآ  میئوگب  هکنآ  ضرف  رب  مینک و  رظن  فرـص  بلاـطم  نیا  ماـمت  زا  هکنآ  ضرف  رب  نیا ، رب  هوـالع 

يوذ هب  تّدوم  نوچ  دـندرگ ؛ دـّلوتم  هنیدـم  رد  ًادـعب  اهنآ  هچرگ  ددرگب ، مالّـسل  اامهیلع  نینـسح  لماش  هکرابم  هیآ  نیا  هک  دراد  یعناـم 
هیآ دشاب  ناونع  نیا  ياراد  سک  ره  هکلب  درادن ، دنشاب  هتـشاد  تایح  هیآ  لوزن  نامز  رد  هک  يدارفأ  نآ  صوصخ  هب  یـصاصتخا  یبرقلا 

. ددرگیم وا  لماش 
مالّسلا امهیلع  نینسح  هرّونم  هنیدم  رد  دناهدوب و  ءارهز  همطاف  نینمؤملاریمأ و  هّکم ، رد  ادخ  لوسر  نامز  رد  تّدوم  هیآ  قادصم  نیاربانب 

ناسل هب  هک  یسک  و  دنریگیم . رارق  ناونع  نیا  يارب  قادصم  مالّسلا  مهیلع  رشع  انثإ  هّمئا  زا  کی  ره  سپس  هتفرگ و  رارق  هیآ  قادصم  زین 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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وا رب  یّلک  نآ  ددرگ ، قّـقحتم  جراـخ  رد  یّلک  نآ  زا  یقادـصم  ره  جـیردت  هب  و  تسا ، یّلک  نآرق  بلاـطم  هک  دـنادیم  دـشاب  انـشآ  نآرق 
يوذ هچ  تسا ، هدرک  تئارق  ادـخ  فرط  زا  تّما  رب  ار  یبرقلا  يوذ  تّدوـم  بوـجو  هـمّرکم  هّـکم  رد  ادـخ  ربـمغیپ  دـش . دـهاوخ  قـبطنم 

. دنیایب دوجوب  ًادعب  هک  یئابرقلا  يوذ  هچ  دوجوم و  يابرقلا 
______________________________

مّجنلا  هروس 53 : زا  هیآ 23 ، زا  یتمسق  (- 1)
240 ص : تدوم ، هلاسر 

هچنانچ هک  دوخ  دالوا  هرابرد  دنکیم  ّتیصو  امش  هب  دنوادخ  « » 1 . » ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  دومرف : هکنآ  لثم 
ياهرتخد اهرـسپ و  صوصخ  هب  تبـسن  نامز  نآ  دارفأ  هب  صاـصتخا  ّتیـصو  نیا  درادرب ». رتخد  هّیمهـس  ربارب  ود  رـسپ  ره  دـیتفر  اـیند  زا 

هکلب هیآ  لوزن  زا  دـعب  هک  یئاهرتخد  اهرـسپ و  هب  تبـسن  دارفأ  زا  هتـسد  ره  لماش  تمایق  زور  ات  هکلب  درادـن ، هیآ  لوزن  تقو  رد  دوجوم 
. دش دهاوخ  دنوشیم  ّدلوتم  دعب  اهنرق 

قبطنم نآ  رب  دـنتفای  ار  دوخ  عوضوم  اج  ره  قایـس  کی  هب  لاونم و  کـی  هب  ود  ره  هک  تّدوم  هیآ  هیآ و  نیا  نیب  تسا  یقرف  هچ  نیارباـنب 
؟ دندرگ

نکمم دناهدومن ، ریسفت  مالّسلا  امهیلع  نینـسح  تّدوم  هب  ار  یبرقلا  یف  تّدوم  ترـضح  نآ  هک  دش  لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  یتایاور  اّما  و 
تّدوم هب  ار  هیآ  اهنآ  ّدلوت  زا  لبق  هّکم  رد  ترـضح  نآ  هکنآ  ای  تسا ، هدوب  هنیدـم  رد  اهنآ  دـّلوت  زا  دـعب  ادـخ  لوسر  نایب  نیا  هک  تسا 
باجیا سپس  هنیدم و  رد  اهنآ  ّدلوت  هب  رابخإ  ترضح  تسا ، هدوب  ترضح  نآ  تّوبن  مئالع  زا  هک  یبیغ  ملع  يور  زا  هدرک و  ریسفت  اهنآ 

. تسا هدومن  نانآ  تّدوم 
وم هب  وم  ًادعب  اهنآ  هک  دندومن  علّطم  ار  تّما  يدعب ، ثداوح  تانایرج و  زا  دنداد و  دوخ  بیغ  ملع  زا  ادخ  لوسر  هک  یتارابخإ  رایسب  هچ 

. دش عقاو 
. دنرفن هدزاود  نم  يافلخ  دندومرف : هکنآ  دننام 

. دنداد ربخ  بأوح  ياهگس  لمج و  گنج  هثداح  زا  هکنآ  ای 
. دنداد ربخ  دننکیم  دیهش  رگمتس  هورگ  ار  وا  هکنیا  رسای و  نب  راّمع  لتق  زا  هکنآ  ای  و 

زا دعب  هک  ياهتسد  هس  نآ  نیقرام ؛ نیطساق و  نیثکان و  زا  دنداد  ربخ  هکنآ  ای 
______________________________

ءآسّنلا هروس 4 : زا  هیآ 11 ، ردص  (- 1)
241 ص : تدوم ، هلاسر 

فرحنم قح  زا  هتـسد  کی  و  دـنتخادنا ، هار  هب  ار  لمج  گنج  دنتـسکش و  نامیپ  هتـسد  کـی  هدرک ، جورخ  نینمؤملاریمأ  رب  ادـخ  لوسر 
ناونع هب  هدش و  جراخ  نید  زا  دوش  اهر  نامک  زا  هک  يریت  دننام  هتسد  کی  و  دنتشاد ، اپب  ار  نیّفـص  گنج  دادیب  متـس و  ناونع  هب  هدش و 

«1 . » دنداد لیکشت  ار  ناورهن  گنج  جراوخ  هورگ 
دهاوخ رهاظ  نم  توم  زا  دعب  دندومرف  دنتـشاد و  نینمؤملاریمأ  اب  هک  یـضعب  ياههنیک  دسح و  دقِح و  هب  عجار  ترـضح  نآ  تارابخإ  ای 

. دش
دنزیم و شرس  رب  تبرض  دشکیم و  ریشمش  برض  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیّیصولا  دّیـس  بلاطیبأ  نب  ّیلع  نیرخآلا ، یقـشأ  هکنآ  هب  رابخإ  و 

. دوشیم نیگنر  شرس  نوخ  هب  شدیفس  نساحم 
. دوشیم قحلم  ترضح  نآ  هب  هک  تسا  یسک  نیلّوا  وا  ِتلحر  زا  دعب  هک  شاهشوگ  رگج  شرتخد و  لاح  زا  رابخإ  و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. ترضح نآ  ندروخ  رهز  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترضح  بئاصم  دئادش و  زا  رابخإ  و 
. دسریم شتیب  لها  هب  هک  شطع  تراسإ و  لتق و  الب و  زا  البرک و  نیمز  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  بئاصم  زا  رابخإ  و 

. دننکیم تموکح  مدرم  رب  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  روج  ماّکح  زا  رابخإ  و 
______________________________

َو َنیطِـساقلا  َو  َنیثِکاّنلا  يدَْعب  ُِلتاُقتَـس  مالّـسلا : هیلَع  ُهلوَق ل ل  ص 201 ، ج 1 ، توریب ، عبط  دیدحلایبأ ، نبا  ۀغالبلا » جـهن  حرـش  (- » 1)
. ] هرکذ ام  رِخاَء  یلإ  َسیلْدَّتلا -  َهیوْمَّتلا و  لمتحی  بیَغلاب ال  ٌحیرـص  ٌرابخإ  ّهنأل  هیلع  هللا  تاولـص  هتّوبن  لئآلد  نم  ُربخلا  اذَـه  و  َنیقِراـملا .

تّوبن ياههناشن  زا  ربخ  نیا  و  دومن . یهاوخ  لاتق  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  نم  زا  سپ  داب :- مالـس  وا  رب  هک  ترـضح - نآ  راـتفگ  »
ار هچنآ  رخآ  ات  درادن -. دوجو  سیلدت  هلیح و  لامتحا  نآ  رد  هک  تسا  بیغ  زا  حیرص  يرابخإ  اریز  تسا ؛ هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ 

.«[ تسا هدومن  رکذ  هک 
242 ص : تدوم ، هلاسر 

. دننکیم تموکح  مدرم  رب  هام  رازه  تّدم  هک  ناورم  ینب  هّیما و  ینب  حئابق  زا  رابخإ  و 
. ناطیش نْرَق  عولط  دجن و  هنتف  زا  و  اهنآ ، تنطلس  ساّبع و  ینب  ندمآراک  يور  زا  رابخإ  و 

. دش عقاو  کی  هب  کی  اهنآ  همه  نشور  حبص  دننام  ًادعب  دنداد و  هللا  لوسر  ترضح  هک  رگید  یبیغ  ربخ  اهدص  و 
هتـشادرب هدرپ  اـهنآ  زا  هدومن و  نشور  دوخ  لوسر  رب  ار  ثداوـح  نیا  روـما و  نیا  قئاـقح  دوـخ  یلزا  ملع  هب  هک  يدـنوادخ  نآ  نیارباـنب 

دـهد و ربخ  دوخ  لوسر  هب  هدوب و  ملاع  زین  هنیدـم  رد  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  دـّلوت  هب  هکنیا  زا  هدوبن  یهاتوک  روصق و  وا  ملع  رد  تسا ،
هدومن متح  ضرف و  تّما  رب  ار  ریطخ  رما  نیا  اهنآ  تلزنم  ماقم و  هطـساوب  دـشاب و  هدـینادرگ  بجاو  هّکم  رد  دوخ  تّما  رب  ار  نانآ  تّدوم 

نیلـسرم ناربمیپ و  رئاس  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  هب  ادخ  هک  دوب  هللا  لوسر  تلزنم  فرـش و  ّتلع  هب  هکنآ  امک  دـشاب ؛
میظع ربمایپ  نیا  هب  اـهنآ  هکنآ  اـت  دومن ، ماـهلا  اـهنآ  هب  ار  مّرکم  ّیبن  نآ  نأـش  تمظع  ردـق و  تلـالج  هداد و  ار  ترـضح  نآ  روهظ  ربخ 

«1 . » دندرگ عشاخ  عضاخ و  وا  فرش  لضف و  ماقم  رد  دنروآ و  نامیا  نأّشلا 
يرتاوتم رابخأ  اب  هدیـسر و  مالّـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  بلاطیبأ و  نب  ّیلع  تّدوم  بوجو  هب  عجار  هک  يرتاوتم  رابخأ  نیا  اب  يراب ،

زاربا لهج و  رب  رارـصا  ّقح و  راـکنا  زج  تالاکـشا  نیا  تسا ، هدرک  یفّرعم  میظع  لـقث  ود  زا  یکی  ارنآ  هدـش و  دراو  ترتع  هب  عجار  هک 
. تسین يزیچ  تریرس  ثبُخ  ّتین و  ءوس 

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
ِهَّللا  َتَنَْعل 

______________________________

ات ص 229 ص 225  ۀّمهملا » لوصفلا  (- » 1)
243 ص : تدوم ، هلاسر 

«1 . » َنِیبِذاْکلا یَلَع 
روآ و نایم  هب  ار  هلهابم  ياپ  دندومن ، همـصاخم  هّجاحم و  دش ، اراکـشآ  حضاو و  ّقح  ادخ  فرط  زا  هکنآ  زا  دعب  رما  نیا  رد  وت  اب  رگا  «و 
ار و امـش  ياهـسفن  ار و  دوخ  ياهـسفن  ار و  امـش  ياهنز  ار و  دوخ  ياهنز  ار و  امـش  نادـنزرف  ار و  دوخ  نادـنزرف  میناوخب  ات  دـیئایب  وگب :

.« میهد رارق  نایوگغورد  تعامج  رب  ار  ادخ  تنعل  میرادرب و  اعد  هب  تسد  سپس 
يارب رضاح  هک  تسا  ّرثؤم  دیفم و  یسک  يارب  هنّیب  لالدتسا و  ّقح و  نخـس  قطنم و  نوچ  دسریم ، هلهابم  تبون  رگید  هک  تساجنیا  يرآ 
رتشیب دوخ  راکنا  دوخ و  رارـصا  رب  ددرگ  نشور  رتشیب  ّقح  نانآ  رب  هچ  ره  هک  یهورگ  يارب  اـّما  دـشاب ، عقاو  كاردا  ّقح و  لوبق  یّقلت و 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. تشاد دهاوخ  يدوس  هچ  دنیازفایم ،
ضرع مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  تمدـخ  دـیوگیم : وا  هک : تسا  تیاور  قورـسموبأ  زا  دوخ  دانـسا  اـب  ینیلک  بوقعی  نب  دّـمحم  زا 

: دنیوگیم باوج  رد  میروآیم ، دـهاش  ار  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ادـخ : لوق  مینکیم و  هثحابم  مدرم  اب  ام  مدرک :
. تسا ایارَس  يارما  هب  عجار  هیآ  نیا 

هب عجار  هیآ  نیا  دـنیوگیم : میروآیم ، دـهاش  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  ادـخ : لوق  زا  ناـنآ  يارب  و 
. تسا نینمؤم 

ناناملـسم يابرقأ  هب  عجار  هیآ  نیا  دـنیوگیم : میروآیم ، دـهاش  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال  ادـخ : لوق  زا  اـهنآ  يارب 
. تسا

رب تیب  لـها  نادـناخ  زا  ار  اـهنآ  هدومن و  یلیوأـت  هیجوـت و  اـهنآ  همه  يارب  مینکیم ، ناـیب  تاـیآ  نیا  لـیبق  زا  میراد  رطاـخ  رد  هچ  ره  و 
. دننادرگیم

ضرع  نک . توعد  هلهابم  هب  ار  اهنآ  ماگنه  نیا  رد  دندومرف : ترضح 
______________________________

نارمع  لاَء  هروس 3 : زا  هیآ 61 ، (- 1)
244 ص : تدوم ، هلاسر 

؟ منک هچ  مدرک :
َُّمث ِهِِعباَصَأ ، ِیف  یَنُْمْیلا  َكِدَی  ْنِم  َکَِعباَصَأ  ْکِّبَشَف  ِناَّبَْجلا  َیلإ  َوُه  َو  َْتنَأ  ْزُْربا  َو  ْلِسَتْغاَو . ْمُص  َو  َلاَق : ُهُّنُظَأ  َو  اًثاََلث ، َکَسْفَن  ِْحلْصَأ  دومرف :
ُوبَأ َناَـک  ْنإ  ُمیِحَّرلا ، ُنَمْحَّرلا  ِةَداَـهَّشلا  َو  ِبیَغلا  َِملاَـع  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرَْألا  َّبَر  َو  ِعـْبَّسلا  ِتاَوـمَّسلا  َّبَر  َّمُهَللا  ِلـُق : َو  َکِـسْفَِنب  ْأَدـْبا  َو  ُهْفِْـصنَأ 

. اًمِیلَأ ًاباَذَع  َو  ِءآَمَّسلا  َنِم  اًناَبْسُح  ِْهیَلَع  ْلِْزنَأَف  اًلِطَاب  یَعَّدا  َو  اقَح  َدَحَج  ٍقوُرْسَم 
. اًمِیلأ ًاباَذَع  َو  ِءآَمَّسلا  َنِم  اًناَبْسُح  ِْهیَلَع  ْلِْزنَأَف  اًلِطَاب  یَعَّدا  َو  اقَح  َدَحَج  ٌن  الُف  َناَک  اَذإ  َو  ْلُقَف : ِْهیَلَع  َةَوْعَّدلا  َّدُر  َُّمث 

«1 . » ِْهَیلإ ِیُنبیُِجی  اًْقلَخ  ُتْدَجَو  اَم  ِهللاَوَف  َِکلَذ ، يََرت  ْنَأ  ُثَْبَلتَال  َکَّنإف  ِیل : َلاَق 
نآ وت و  و  نک . لـسغ  سپـس  ریگب و  مه  هزور  و  دومرف : ترـضح  نآ  هک  منکیم  ناـمگ  و  نک ، حالـصا  ار  دوـخ  سفن  زور  هس  تّدـم  »
نیا رد  دیریگ . رارق  دیـشاب  رهاظ  امـش  يود  ره  هک  صّخـشم  مولعم و  ياهطقن  رد  دینک و  تکرح  ارحـص  يوسب  دـنکیم  راکنا  هک  یـسک 

. ربب ورف  وا  تسار  تسد  هدش  زاب  ناتشگنا  رد  نک و  زاب  رگیدکی  زا  هکبش  دننام  ار  دوخ  تسار  تسد  ناتشگنا  لاح 
: وگب نک و  عورش  تدوخ  زا  ار  نیرفن  وش و  دراو  فاصنا  ِرد  زا  وا  اب  سپس 

رب یتسه ، هناگتفه  ياهنیمز  راگدرورپ  راگدیرفآ و  هناگتفه و  ياهنامـسآ  هدنهد  شرورپ  هدـننیرفآ و  وت  هک  یـسک  يا  اراگدرورپ ! راب 
نآ دوخ  هک   ) قورسم وبأ  رگا  یشابیم ؛ دوخ  ّصاخ  تمحر  هب  هدنیاشخب  دوخ و  ّماع  تمحر  هب  هدنیاشخب  يراد ، عالّطا  ناهنپ  اراکـشآ و 

ار وا  هک  كاندرد  یباذع  ای  تسرفب  یشتآ  هقعاص و  ًاروف  نامسآ  زا  دیامنیم ، اعّدا  ار  یلطاب  دنکیم و  راکنا  ار  یّقح  تسا ) صخش 
______________________________

ص 970 ج 2 ، ناهرب »  » ریسفت (- 1)
245 ص : تدوم ، هلاسر 

. دریگ ارف 
دنکیم و راکنا  ار  یّقح  تسا ) هتفر  ارحـص  هب  هلهابم  يارب  وا  اب  هک  یـصخش   ) سک نالف  رگا  و  وگب : هداد و  رارق  وا  رب  ار  نیرفن  سپـس  و 

. دریگ ارف  ار  وا  هک  كاندرد  یباذع  ای  تسرفب  یشتآ  هقعاص و  ًاروف  دیامنیم ، اعّدا  ار  یلطاب 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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تفای و یهاوخ  هجیتن  هکنآ  ات  دـماجنایمن  لوط  هب  وت  گنرد  اجنآ  رد  یهد ، ماـجنا  يراـک  نینچ  رگا  قورـسم ! وبأ  يا  دومرف : ترـضح 
نینچ يارب  نم  اب  ار  دوخ  دناوتب  دنک و  تأرج  هک  متفاین  ار  یسک  نم  لاح  هب  ات  هک  ادخ  هب  دنگوس  دید . یهاوخ  باجتسم  ار  دوخ  ياعد 

.« دنک رضاح  ياهلهابم 
رـضاح نکل  هتفایرد  ار  قح  دوخ  یبوخ  هب  تسین و  قح  نخـس  ندینـش  مِسق  چـیه  يارب  رـضاح  لـباقم  فرط  هک  تاـقوا  ضعب  رد  يرآ ،

دوخ فرح  دنک و  یلاخ  ّقح  راب  لّمحت  زا  ار  دوخ  هناش  دنک و  رارف  دناوتب  هک  ياهلیـسو  ره  هب  دهاوخیم  و  تسین ، ّتیعبت  میلـست و  يارب 
. تسین هلهابم  زج  ياهراچ  دناشنب ؛ یسرک  هب  تسا  هداد  تنیز  وا  يارب  هراّما  سفن  هلطاب ، تالایخ  ساسا  رب  هک  ار 

هروس رد  هک  ياهیآ  هب  تسا  خوسنم  تّدوم  هیآ  دناهتفگ : هک  تسا  هدش  لقن  نیرهاط  هّمئا  تیالو  نیرکنم  زا  یـضعب  زا  هک  تسا  بیجع 
: تسا هدش  لزان  أبس 

«2  » و « 1 . » ْمَُکل َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق 
نیا تسا و  یقاب  تمایق  ات  دوش  هتفرگ  هک  یئانعم  ره  هب  تّدوم  بوجو  هک  دنراد  لوبق  همه  همه و  نوچ  تسا ؛ بیرغ  رایسب  راتفگ  نیا  و 

؟ دراد یئانعم  هچ  خسن  لاح  نیا  رد  و  تسا ، مالسا  هّیرورض  ماکحأ  زا 
ءازا رد  نم  وـگب  دـیوگیم : تّدوـم  هیآ  نوـچ  دـشاب ؛ مّود  هیآ  هب  خوـسنم  یلّوا  هکنآ  اـت  تسین  یفاـنت  هیآ  ود  نیا  نیب  اًلـصا  هکنآ  هوـالع 

يدزم  چیه  تلاسر 
______________________________

أبس هروس 34 : زا  هیآ 47 ، ردص  (- 1)
ص 224 ۀّمهملا » لوصفلا  (- » 2)

246 ص : تدوم ، هلاسر 
هب يروش  هروس  رد  متساوخ و  امـش  زا  نم  هک  يرجا  نآ  دیوگیم : أبـس  هروس  رد  هدراو  هیآ  و  ار . یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  رگم  مهاوخیمن 

. دیسر دهاوخ  امش  هب  شدوس  دوب و  دهاوخ  امش  رب  دئاع  شعفانم  مدومن ، بجاو  امش  رب  ار  تیب  لها  تّدوم  تلاسر ، دزم  ناونع 
اهنآ تسا . هدومن  مّعنتم  اهنادب  ار  امش  دنوادخ  هک  دنتسه  یمامت  ّمات و  ياهتمعن  و  امش ، نایم  رد  دنتـسه  ادخ  هغلاب  ياهتّجح  اهنآ  نوچ 
لاثم اهنآ  لاثم  دنـشابیم . تسا  هدوب  ناهانگ  ترفغم  بجوم  هک  لیئارـسا  ینب  رد  هّطِح  باب  مکُح  رد  دنتـسه و  نیمز  يور  رد  ادخ  ناما 

. دوب دهاوخ  امش  یّقرت  دشر و  بجوم  هک  تسا  میرک  نآرق  دننام  اهنآ  لَثَم  دش . دهاوخن  هقرغ  راتفرگ  نآ  رب  ِراوس  هک  تسا  حون  یتشک 
رظان مّود  هیآ  تفرگ ؟ لّوا  هیآ  خسان  ناوتیم  ار  مّود  هیآ  هنوگچ  نیاربانب  دوب . دهاوخ  امـش  دوخ  هب  عجار  اهنآ  هب  تّدوم  جـئاتن  نیاربانب ،

. تسامش دوخ  هب  دئاع  مه  شعفن  متساوخ ، هک  يرجا  نآ  هکنآ  نّیبم  و  تسا ، نآ  تبثم  لّوا و  هیآ  هب 
اب تافانم  ینعم  نیا  و  دـیئامنن . نم  تیب  لها  هب  تّدوم  مهاوخیمن و  دزم  نم  دـعب  هب  نیا  زا  هک  دوشیم  نیا  شیانعم  میریگب  خـسان  رگا  و 

. دیامنیم تّما  هب  عجار  ار  وا  نکل  هداد ، رارق  تباث  ار  يدزم  يرجا و  هک  دراد  مّود  هیآ  موهفم 
دوخ لباقم  رد  ار  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَـس  اـم  ْلـُق  یبْرُْقلا و  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  هیآ : ود  نیا  سک  ره  لاـح  ره  هب 

. دباییم لّوا  هیآ  موهفم  قّوشم  دِّکؤم و  ار  مّود  هیآ  هکلب  دنیبیمن ، یفانت  ود  نآ  لولدم  نیب  ًادبأ  دراذگ ،
: دیوگیم هک  اجنآ  تّدوم ، هیآ  لیذ  رد  ةداعّسلا » نایب   » ریسفت رد  تسا  هدرک  نایب  فیطل  بوخ و  ردقچ  و 

هلاَء هیلع و  ُهللا  یّلـص  ُّیبـنلا  ُعِفَْتنَی  مِِهلامِکتـسِاب  نِکل  مِهِـسوُُفِنل و  اًـلیِمْکَت  َو  مَُهل  ًۀَِـعفان  َْتناَـک  نإ  َیبرُقلا و  یف  ُةَّدوَملا  َو  ٌلِـصّتُم  ُءآنِثتـسالا 
مِِهنوَِکل 

247 ص : تدوم ، هلاسر 
ِهِعاِفتنا ُثیَح  نِم  َُهل  اًرجأ  هَلَعَج  ُثیح  ْنیَعاِفتنالا  اَلِک  یلإ  ٌةراشإ  ْمَُکل ، َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  یلاعَت : ُهلوَقَف  هِدوُجُِول . ًۀَعَـس  َو  َُهل  ًءآزجأ 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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«1 . » مِِهلامِْکتسِاب ِهلاءو  ِهیَلع  هَللا  یّلَص  ِهتَعَس  َو  اِهب  مِِهلامِْکتْسال  مِِهتَّدوَِمب 
نانآ سوفن  لاـمک  بجوم  تسا و  تّما  هب  عجار  شاهدـئاف  هچرگ  یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  هکنوچ  تسا ؛ لـصّتم  هکراـبم  هیآ  رد  ءانثتـسا  »
همه دنمرکأ و  ربمغیپ  نآ  دوجو  ءازجأ  تّما  نوچ  دسریم ؛ زین  هللا  لوسر  ترضح  هب  هدئاف  هرهب و  نانآ ، لامک  هطـساوب  نکیل  دش ، دهاوخ 

هب دـسرب  اهنآ  هب  هک  یعفن  هدوب و  تّما  دارفا  مامت  رب  رطیـسم  طیحم و  یئاـهنت  هب  هللا  لوسر  ّهنأـک  دـنعمتجم ، ترـضح  نآ  دوجو  هعـس  رد 
. تسا هدیسر  هللا  لوسر 

نوچ دنکیم ، تباث  ادـخ  لوسر  يارب  دزم  رجا و  یفرط  زا  تسانعم ؛ ود  ره  هب  هراشا  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  هکرابم : هیآ  نیاربانب 
زا و  ددرگیم ، عجار  سّدقم  دوجو  نآ  هب  ترـضح  نآ  یحور  هعـس  ینعم و  ملاع  رد  شاهجیتن  یبرقلا  يوذ  تّدوم  زا  تّما  ندش  دـنمرهب 

.« دوب دهاوخ  نانآ  هب  دئاع  شعفانم  نیاربانب  ددرگیم ، نانآ  سوفن  لامکتسا  بجوم  دنربیم و  هرهب  رما  نیا  زا  تّما  دوخ  نوچ  یفرط 
و یبرقلا ، يوذ  تّدوم  ینعم  زا  هّماع  ناهذا  ندومن  فرـصنم  يارب  نّنـست  لـها  زا  یـضعب  رارـصا  زا  هجرد  نیا  هک  تسمولعم  لاـح  ره  هب 
اب و  دنتـشاد . اور  اهنآ  فالـسأ  هک  تسا  یئاهيرهمیب  هب  نداد  تروص  رـس و  يارب  طقف  دـنیامنیم ، هفیرـش  هیآ  رد  هک  یلیوأت  هیجوت و 
ات لـقأال  ار  دوخ  ناـیاوشیپ  تاـفارحنا  اـت  دـننک ، راـکنا  ار  یبرقلا  يوذ  هب  تّدوـم  بوـجو  دـنهاوخیم  بیجع  تافّـسعت  تاـفّلکت و  نیا 

زا لفاغ  دنیامن ؛ داهتجا  تّحص و  رب  لمح  ار  اهنآ  لاعفأ  هدومن و  میمرت  ياهزادنا 
______________________________

ص 204 ج 2 ، ةداعّسلا » نایب   » ریسفت (- 1)
248 ص : تدوم ، هلاسر 

همّلـسم و ماـکحأ  زا  تسا ، هدـش  دراو  هللا  لوسر  زا  هفلتخم  عیاـقو  رد  هک  يرتاوتم  راـبخأ  تّدوم و  هیآ  زا  هتـشذگ  تّدوم ، بوجو  هکنآ 
. دناشوپب ار  قح  هرهچ  دناوتیمن  دنوشیم  بکترم  هک  یتالّحمت  اهندز و  اپ  تسد و  نیا  و  تسا . مالسا  تاّیرورض 

تـشز زا  ار  بوخ  دجنـسب و  ادخ  لوسر  ّتنـس  ادـخ و  باتک  اب  ار  اهنآ  رادرک  دـنک و  رظن  هباحـص  ياهراک  رد  فاصنا  اب  ناسنا ، رگا  و 
دّرجم هب  هدومن و  تّحص  رب  لمح  ار  اهنآ  لاعفا  هناروکروک  هکنآ  زا  تسا  رتهتسیاش  رایسب  دراذگن ، شوپرس  دوخ  رکف  رب  هداد  صیخـشت 

. دنادب هانگ  زا  یلاخ  موصعم و  ار  اهنآ  تسا  هدش  عقاو  نانآ  رب  ادخ  لوسر  یباحص  مسا  هکنآ 
یحو يو و  لاعفأ  لاوقأ و  ربمغیپ و  حور  اهنت  مالـسا  اریز  دـنکیم ؛ یّلجت  ناـسنا  رب  دوخ  ِیعقاو  هرهچ  اـب  یقیقح  مالـسا  لّوا ، تروص  رد 
يافلخ بادآ  ننـس و  همیمـض  هب  هللا  لوسر  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هعومجم  زا  ترابع  مالـسا  هکنآ  هن  تسوا ، يوسب  ادـخ  بناج  زا  لزنم 

. دشاب هدوب  يدعب 
مان هب  یعمج  ءارآ  راکفا و  زا  ياهعومجم  هدش ، یفخم  کیرات  یناملظ و  ياهرادـنپ  قفا  ریز  رد  یقیقح  مالـسا  مّود ، تروص  رد  نکیلو 
ءارآ راکفا و  ّتیعبت  زا  هسفن  ّدح  یف  یتّیزم  چیه  ءارآ  راکفا و  نیا  زا  ّتیعبت  هک  تسمولعم  و  دریگیم . رارق  ناسنا  یگدنز  همانرب  هباحص 

، دومن زواجت  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  ناسنا  يونعم  يّدام و  روما  رد  مکاح  یتقو  اریز  درادن ، ناتـسرپ  واگ  ای  ناتـسرپ  هراتـس  ناتـسرپ و  تب 
!؟ ناتسرپ تب  نیکرشم و  ياسؤر  ای  دنشاب  ادخ  لوسر  هباحص  هک  دنکیم  قرف  هچ 

ِذإ َمَّلَسَو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  اَنَأ  اَْنَیب  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  زا 
َو ِهِذِخَف  ِیف  ِنَسَحلا  ِنْعَط  َو  اَهِّدَـخ  َۀَـمِطاَف  ِمَْطل  ِنْرَْقلا و  یَلَع  َِکَتبْرَـض  ْنِم  یِْکبَأ  َلاَق : ِهَللا ؟ َلوُسَر  اَی  َکیِْکُبی  اَم  ُْتلُقَف : یَکَبَف . ََّیلإ  َتَفَْتلا 

ِْلتَق  َو  ُهاَقُْسی  يِذَّلا  ِّمَّسلا 
249 ص : تدوم ، هلاسر 

«1 . » ِْنیَسُْحلا
! هللا لوسر  ای  مدرک : ضرع  تسیرگ . درک و  نم  هب  یهاگن  ترـضح  میدوب  ادـخ  لوسر  دزن  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  هک  یتقو  رد  »

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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مخز و زا  و  دروخیم ، همطاف  هرهچ  هب  هک  يایلیس  زا  و  دوشیم ، دراو  وت  رـس  قرف  رب  هک  یتبرـض  زا  دومرف : تسیچ ؟ امـش  هیرگ  بجوم 
.« نیسح ندش  هتشک  زا  و  دماشآیم ، وا  هک  یّمس  زا  دوشیم و  دراو  نسح  نار  رب  هک  یتحارج 

نار ندش  هتفاکش  ای  نینمؤملاریمأ  ندروخ  تبرض  ّتیفیک  زا  هکنآ  امک  هدشن  نایب  يزیچ  همطاف  ندروخ  یلیـس  تیفیک  زا  تیاور  نیا  رد 
. تسا هدشن  نایب  يزیچ  ادهّشلا  دّیس  ترضح  ندش  هتشک  ترضح و  نآ  ندیشون  ّمس  یبتجم و  ترضح 

: هک تسا  دراو  نینچ  تسا  هدش  لقن  ۀمامإلا » لئآلد   » زا هک  یتیاور  رد  یلو 
رارـصا رمع  دزرویم ، عانتما  ندومن  تعیب  ندـمآ و  زا  یلع  هک  تفگ  تشگرب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  دزن  زا  رکبوبأ  هداتـسرف  نوچ 

نینمؤملاریمأ راـضحا  يارب  ار  دوـب - هّکم  ياـقلُط  زا  ّيدـع و  نب  بعک  ینب  دـالوأ  زا  هدوـب و  رکبوـبأ  مـالغ  هک  ذـُفُنق - رکبوـبأ  هک  دوـمن 
. داتسرف نینمؤملاریمأ  راضحا  يارب  همطاف  هناخ  هب  یتعامج  اب  ار  ذفُنق  رکبوبأ  دتسرفب .

نآ زا  رمع  نوچ  دومنن . تعجارم  داتسیا و  هناخ  برد  ذفُنق  طقف  دنتـشگزاب و  تعامج  نآ  دندادن ، اهنآ  هب  ار  لزنم  هب  لوخد  هزاجا  نوچ 
دروآ يور  تّدش  لامک  اب  همطاف  هناخ  هب  یتعامج  اب  دش و  كانمشخ  دناهدادن  لوخد  نذا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هک  دینـش  تعامج 

يا دنونشب : همطاف  نینمؤملاریمأ و  هکیروطب  دروآرب  دایرف  دنلب  يادص  هب  شدوخ  سپس  و  دنتـشابنا ، هناخ  ِرد  مزیه  يرادقم  داد  روتـسد  و 
شتآ  تیور  هب  ار  هناخ  هنرگ  وش و  جراخ  تعیب  يارب  یلع !

______________________________

ص 383 ج 1 ، یبرُس ، عبط  بوشآرهش ، نبا  بقانم » (- » 1)
 250 ص : تدوم ، هلاسر 

تدوم 260  هلاسر 
! منزیم

هناخ ِرد  یسک  دید  نوچ  و  دینک . زاب  ام  يور  هب  ار  هناخ  هکنآ  ات  میوریمن  تفگ : رمع  راکچ !؟ ام  اب  ار  وت  رمع ! يا  دروآرب : دایرف  همطاف 
تفوک رد  هب  مکحم  دـگل  اب  رمع  درکیم . عنم  هناخ  هب  دورو  زا  ار  وا  لعتـشم  ِرد  تشپ  رد  ارهز  همطاف  دز . شتآ  ار  هناـخ  رد  درکن  زاـب  ار 

هب ترـضح  شوگ  زا  هراوشوگ  هکیروطب  دز  همطاف  تروص  رب  یلیـس  هعنقم  يور  زا  رمع  دیبسچ . راوید  هب  همطاف  دـش و  زاب  رد  هکیروطب 
. درک هیرگ  دنلب  يادص  اب  هاََتبَأ و  اَو  درک : دایرف  همطاف  دز . ترضح  نآ  تسد  رب  هنایزات  اب  و  داتفا ، نیمز 

ندـش باریـس  دّـمحم و  دـیک  نوچ  نکیل  مرادرب ؛ تسد  ددرگ و  مرن  نم  بلق  هک  دوب  کیدزن  مدینـش  ار  همطاف  هلان  نوچ  دـیوگیم : رمع 
: درک هلان  همطاف  مداد . راشف  راوید  هب  ًادّدجم  ار  همطاف  تشذگ ، مرطاخ  زا  برع  ناگرزب  نوخ  زا  یلع 

اب روطنیا  ایآ  ناجردـپ ! يا  « » 1 . » ِلْمَْحلا َنِم  ِینَْطب  ِیف  اَم  َِلُتق  ْدََـقل  َْتلاَق : َو  اِهتَمِداَخ  َۀَّضِِفب  َْتثاَغَتْـسا  َو  َکـِتَبِیبَِحب ؟ ُلَـعُْفی  اَذَـکَه  ْهاََـتبَأ ! اَو 
.« دش هتشک  متشاد  مکش  رد  هک  ینینج  هنیآ  ره  تفگ : درک و  ادص  ار  دوخ  همداخ  هّضف  و  دننکیم ؟ راتفر  وت  هبیبح 

. تسا هدز  ترضح  نآ  تسد  رب  هنایزات  زین  ذفنق  ِدوخ  هکتسنآ  تسا  رهاظ  یلاله » سیق  نب  میَلُس  باتک   » زا هچنآ  و 
دزشوگ لاملا  تیب  رد  ار  وا  ماّکح  لاّمع و  ياهتنایخ  نآ  رد  تشون و  رمع  هب  رعش  زا  ار  یتایبأ  قعّصلا  یبأ  نب  راتخم  نوچ  دیوگیم : میلُس 

ذفنق زا  نکیلو  درک ، عطق  لاس  نآ  رد  ار  دوخ  لاّمع  قوقح  فصن  تمارغ  هیبنت و  ناونع  هب  رمع  دومن ،
______________________________

« ۀمامإلا لئآلد   » باتک مّود  دلج  زا  لقنهب  ص 294 ، ج 30 ، یفورح ، عبط  زا  و  ص 231 ؛ ج 8 ، یناپمک ، عبط  زا  راونألا » راحب  (- » 1)
251 ص : تدوم ، هلاسر 

. داد وا  هب  دوب  وا  مهس  هک  یمهرد  رازه  تسیب  نامه  دومنن و  مک  يزیچ  ّيوَدَع 
رد وا  لـماع  هک  هریرهوبأ  زا  هک  یتروص  رد  دـشاب ، مهرد  رازهجنپ  هک  نآ  فصن  فصن  هن  مهرد و  رازه  هد  هن  دومنن ، مک  چـیه  ذـفنق  زا 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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. درک مک  مهرد  رازه  هدزاود  غلبم  دوب  مهرد  رازه  راهچ  تسیب و  وا  قوقح  دوب و  نیرحب 
ایآ دومرف : ترـضح  مدرک . لاؤس  رما  نیا  ّتلع  زا  مدرک و  تاـقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـطیبأ  نب  ّیلع  نینمؤـملاریمأ  نم  دـیوگیم : میلس 

. منادیمن هن ، مدرک : ضرع  درکن ؟ مک  يزیچ  وا  زا  درک و  تخادرپ  اًلماک  ار  ذفنق  هّیمهس  رمع  ارچ  ینادیم 
نآ رمع و  دورو  زا  دمآ و  ولج  همطاف  نوچ  دنربب ، دجـسم  هب  ارم  دـنزیرب و  همطاف  هناخ  هب  دنتـساوخ  نوچ  هکنآ  ّتلع  هب  دومرف : ترـضح 

ُجْلمُد دـننام  دومن  تلحر  همطاف  هک  یتقو  ات  هنایزات  نآ  رثا  دز و  هنایزات  اب  ار  همطاف  هک  دوب  یـسک  نامه  ذـفنق  درک ، يریگولج  تعاـمج 
«1 . » دوب هدنامیقاب  وا  يوزاب  يور  رد  دنبوزاب ) )

نیا رد  مدرک ، دروخرب  دندوب  هتسشن  راو  هقلح  هک  یتعامج  اب  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  نم  دیوگیم : وا  هک  دنکیم  تیاور  زین  میلـس  زا  نابأ 
نیا رد  هدابع . نب  دعس  نب  سیق  هملَسیبأ و  نب  رمع  رکبیبأ و  نب  دّمحم  دادقم و  رذوبأ و  ناملـس و  زا  ریغ  دندوب  یمـشاه  همه  تعامج 

؟ تسیچ ذفنق  ندومنن  همیرج  هب  عجار  امش  هّیرظن  هک : درک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  زا  بلّطملادبع  نب  ساّبع  لاح 
؟! تسا هدومن  وفع  ندرک  همیرج  زا  ار  ذفنق  یلو  هدومن  همیرج  ار  دوخ  لاّمع  همه  رمع 

ذفنق هک  هدوب  یتبرض  هنارکش  هب  نآ  دندومرف : دز و  هقلح  ترضح  نآ  نامشچ  رد  کشا  سپـس  دندرک  دوخ  فارطا  هب  یهاگن  ترـضح 
هب  هنایزات  اب 

______________________________

و یلاله ؛» سیق  نب  میلُـس  باتک   » زا لـقن  هب  ص 303 ، ج 30 ، یفورح ، عـبط  زا  و  ص 233 ؛ ج 8 ، یناپمک ، عبط  زا  راونـألا » راـحب  (- » 1)
ص 134 سیق » نب  میلس  باتک  »

252 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 . » دوب مّروتم  دنبوزاب  دننام  هنایزات  نآ  رثا  زا  وا  يوزاب  يور  و  تفر ، ایند  زا  همطاف  دز . همطاف 

یگدنز تاّیفیک  تالاح و  رد  هعلاطم  زا  یلو  دشاب ، لکشم  ادخ  لوسر  رتخد  هب  رمع  ندز  یلیس  ای  هنایزات  ندرک  رواب  یـضعب  يارب  دیاش 
رگم تسا ، هدیناشنیمن  ورف  ار  وا  بضغ  زیچ  چیه  مشخ  تلاح  رد  هدوب و  یلد  نیگنس  بلقلا و  ظیلغ  درم  رایـسب  هک  دیآیم  تسد  هب  وا 

. دریگب فرط  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هکنآ 
يراوگوس هک  مشاه  ینب  نانز  رـس  رب  ادـخ  لوسر  رتخد  هزانج  عییـشت  ماگنه  ادـخ  لوسر  ناگدـید  لباقم  رد  ادـخ  لوسر  نامز  رد  رمع 

. دز هنایزات  دندرکیم 
. درادن اضر  اب  تافانم  تسا و  تمحر  زا  یشان  هدرم  رب  ندرک  هیرگ  ریگب ! مارآ  دنتفگ : دندرک و  عنم  لمع  نیا  زا  ار  وا  ادخ  لوسر 
یسلایط دوادوبا  دنسم »  » و كردتسملا » صیخلت   » حیحص و دانسإ  اب  مکاح  كردتسم »  » لبنح و دمحا  دنسُم »  » زا هّرس  سّدق  ینیما  موحرم 

: لاق هک : سابع  نبا  زا  دنکیم  لقن  باعیتسا ،»  » و
َناَْمثُع ِرِّیَْخلا  اَنِفَلَِسب  اهوُقِْحلَأ  مّلسو : هلاَءو   ] هیَلع ُهللا  یّلَص  هَللا  ُلوسَر  َلاَق  مّلـسو  ِهلاءو   ] هیلع ُهللا  یّلَـص  ِهللا  ِلوسر  ُتنب  « 2  » ُبنیَز َْتتام  اَّمل 

. َنیِْکبَی َّنُهْعَد  ُرَمُع ! اَی  اًلْهَم  لاَق : َو  ُهَدَی  مّلسو  هلاَءو   ] هیَلع هللا  یّلَص  ِهللا  ُلوسَر  َذَخأف  ِهِطوَِسب . ّنُهبِرْضَی  ُرمُع  لَعَجف  ُءآسّنلا  ِتَکَبَف  ٍنوُعْظَم . ِْنب 
هلاَءو  ] هیَلع ُهللا  یّلَـص  ُّیبّنلا  َلَعَجَف  یکبَت  هبنَج  یلإ  ُۀـمطاف  ربَقلا و  ِریفَـش  یَلَع  هَللا  ُلوسَر  َدَـعَق  و  َلاَـق : نأ  یلإ  ِناَْـطیَّشلا -. َقیِعَن  َو  َّنُکاـّیإ  َو 

ُحَسمَی  مّلسو 
______________________________

ردصم نامه  (- 1)
. دندش نوزحم  تّدشهب  وا  توف  رد  ادخ  لوسر  و  دومن ، تافو  ترجه  زا  متشه  هنس  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز  (- 2)

253 ص : تدوم ، هلاسر 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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«1 . » اهل ًۀمحَر  ِِهبوَِثب  َۀمطاف  َنیَع 
حلاص فلـس  ربق  دزن  رد  دیربب و  عیقب  هب  ار  وا  هزانج  دندومرف : ترـضح  تفر ، ایند  زا  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز  نوچ  : » دـیوگیم ساّبع  نبا 

ار وا  تسد  ادـخ  لوسر  درک . اهنآ  ندز  هب  عورـش  دوخ  هنایزات  اب  رمع  سپ  دـندرکیم ، هیرگ  همه  اهنز  دـیئامنب . نفد  نوعظم  نب  نامثع  ام 
. دننک هیرگ  راذگب  ریگب ، مارآ  رمع ! يا  دنتفگ : هتفرگ و 

هیرگ یلو  . ) دشابیم ندوشگ  ادخ  زا  هیالگ  تیاکش و  هب  ار  نابز  ندیشک و  دایرف  ندز و  هحیـص  انامه  اهنز  امـش  رب  تسا  ّرـضم  هچنآ  و 
.( درادن بیع  ندرک 

ادخ لوسر  درکیم و  هیرگ  ردپ  رانک  رد  زین  همطاف  تسـشن و  ربق  بل  رب  ادخ  لوسر  دندرک  نفد  عیقب  رد  ار  بنیز  نوچ  دـیوگیم : هکنآ  ات 
.« دندرکیم كاپ  تقفش  ینابرهم و  يور  زا  دوخ  سابل  اب  ار  همطاف  ياهکشا 

: َلاق ّهنأ  هک : تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا  يربکلا » ننّسلا   » رد یقهیب  زا  و 
! ْهَم مّلسو : ِهلاَءو   ] هیَلع هَللا  یّلَص  ِهللا  ُلوسَر  َلاَقَف  َّنُهاَْهنَی ، هنَع  ُهللا  َیِضَر  ُرمُع  لَعَجَف  اَهنَع  ُهللا  َیِـضَر  ِهللا  ِلوسر  ِتِنب  َۀّیَقُر  یَلَع  ُءآسِّنلا  ِتََکب 

! ُرَمُع اَی 
. ِناَْطیَّشلا َنِمَف  ِدَْیلا  َو  ِناَِسللا  َنِم  ُنوُکَی  اَم  َو  ِۀَمْحَّرلا ، َنِمَف  ِْبلَْقلا  َو  ِْنیَْعلا  َنِم  ْنُکَی  اَمْهَم  هَّنإَف  ِناَطیَّشلا  َقیِعَن  َو  َّنُکاَّیإ  َلاق : ُّمث  َلاق :

اهِهْجَو یَلَع  َعُومُّدلا  ُحَسْمَی  مّلـسو  ِهلاَءو   ] هیَلع ُهللا  یّلَـص  ِهللا  ُلوسَر  َلَعَجف  َۀّیقُر  ِربَق  ریِفَـش  یلَع  یکبَت  اهنَع  ُهللا  َیِـضر  ُۀـمطاف  تَلَعَج  َو  َلاق :
«2 . » بوَّثلِاب َلاق : وأ  دَْیلِاب ،

______________________________

ص 159 ج 6 ، ریدغلا » (- » 1)
ردصم نامه  (- 2)

: هک دنکیم  تیاور  ص 76  ۀّمهملا » لوصفلا   » باتک رد  یلماع  نیّدلا  فرش  دّیس  هللا  ۀیآ  [و 
ِتنب َۀّیَقُر  ُتوَم  ِهیف  َرکُذ  ٍثیدح  ِۀَـلمُج  نم  هِدنـسُم ) نِم  لّوألا  ِءزجلا  نم  ِۀحفـص 335  ِیف   ) ٍساّبع نبا  ِثیدح  نِم  ُدمحأ  ُمامإلا  ُهَجرخأ  ام 
ِریفَش یَلَع  َدَعَق  َو  َنیْکبَی . َّنُهْعَد  ُّیبّنلا : َلاقف  هِطوَسب  َّنُهبِرضَی  ُرمع  َلَعَجف  َلاق : اهیلَع  ءآسّنلا  ِءآُکب  مّلَـسو و  ِهلاء  ِهیلَع و  ُهَللا  یّلـص  ِهَللا  ِلوسَر 

. یهتنا اَهل - ًۀَمْحَر  ِِهبْوَِثب  َۀَمِطاف  َْنیَع  ُحَسْمَی  ُّیبَّنلا  َلَعَجَف  َلاق : یْکبَت . ِِهْبنَج  َیلإ  ُۀَمِطاف  َو  ِْربَقلا 
ندومن هیرگ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رتخد  هّیقر  توف  نایرج  نآ  رد  هک  یثیدـح  نمـض  رد  ساّبع  نبا  زا  دـمحأ  ماما  »

لاح هب  ار  نانز  دومرف : مرکأ  ّیبن  سپ  دومن ، دوخ  هنایزات  اب  نانز  ندز  هب  عورـش  رمع  هک : تسا  هدومن  لـقن  تسا ، هدـش  رکذ  وا  رب  ناـنز 
يور زا  مرکأ  ّیبن  دیوگ : يوار  تسیرگیم . ترـضح  نآ  رانک  رد  همطاف  تسـشن و  ربق  هبل  رب  ربمایپ  هاگنآ  دـنیامن . هیرگ  ات  راذـگاو  دوخ 

.«[ دومرفیم كاپ  شیوخ  سابل  اب  ار  همطاف  مشچ  تفوطع  تمحر و 
254 ص : تدوم ، هلاسر 

زا نانز  ندرک  عنم  هب  دش  لوغـشم  رمع  سپ  دندرک ، هیرگ  وا  رب  نانز  تفر  ایند  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  « 1  » هّیقر نوچ  دیوگیم : ساّبع  نبا  »
. يراوگوس هیرگ و 

! رمع يا  رادرب  تسد  دندومرف : هللا  لوسر  ترضح 
زا هک  یکشا  نآ  دوشیم و  ادیپ  لد  رد  هک  شزوس  نآ  دینک . يراددوخ  اوران  نانخس  اجیب و  دایرف  هحیـص و  زا  اهنز  امـش  دندومرف : سپس 

ندب رب  تروص و  رب  تسد  هک  یلیس  نآ  دوشیم و  يراج  نابز  رب  هک  یئاوران  نخـس  اجیب و  راتفگ  نآ  و  تسا ، تمحر  همه  دزیریم  مشچ 
. تسا ناطیش  زا  دنزیم 

( دوخ سابل  اب  ای   ) دوخ تسد  اب  ار  وا  ياهکشا  ادخ  لوسر  ترضح  تسیرگیم و  هّیقر  دوخ  رهاوخ  ربق  رانک  رب  همطاف  دیوگیم : ساّبع  نبا 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 124ناهفصا   هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


.« درکیم كاپ  وا  يور  زا 
ُءآَسِّنلا َعَمَتجاَف  مّلـسو  ِهلاَءو   ] هیَلع ُهللا  یّلَـص  ِهللا  ِلوسر  ِلاَء  یف  ٌّتیم  َتاَـم  لاـق : ّهنأ  هک : دـنکیم  تیاور  هریرهوبأ  زا  هجاـم  نبا  یئاـسن و  و 

َو ٌباَصُم  َْبلَْقلا  َو  ٌۀَعِماد  َْنیَْعلا  َّنإَف  ُرَمُع ! اَی  َّنُهْعَد  مّلسو : ِهلاَءو   ] هیلع هللا  یّلـص  ِهللا  ُلوسر  َلاقف  ّنُهُدُرْطَی . َو  َّنُهاَْهنَی  ُرمُع  َماَقف  هیَلع ، َنیِکبَی 
َدْهَْعلا
______________________________

ایند زا  نامثع  ياه  کتک  اـهراشفرثا و  رد  خـیراوت  لـقن  هب  اـنب  و  دوب ، ناّـفع  نب  ناـمثع  حاـکن  هلاـبح  رد  ادـخ و  لوسر  رتخد  هّیقر  (- 1)
. دومن تلحر 

255 ص : تدوم ، هلاسر 
«1 . » ٌبیِرَق

زا ار  اهنآ  تساخرب و  رمع  دندرکیم ، هیرگ  دندش و  عمج  وا  هزانج  رب  اهنز  تفر ، ایند  زا  ادخ  لوسر  لآ  زا  یـصخش  دـیوگیم : هریره  وبأ  »
هیرگ ات  دوخ  لاح  هب  ار  اـهنز  راذـگب  رمع ! يا  دـندومرف : هللا  لوسر  ترـضح  دومنیم . رود  هزاـنج  زا  ار  اـهنآ  درکیم و  یهن  ندرک  هیرگ 

سنا و نامز  زا  هدوب و  هدرپس  ناج  نیا  اب  هزات  اهنز  نیا  تسا و  هدش  دراو  تبیـصم  لد  رب  دزیریم و  رایتخا  نودب  ناگدید  زا  کشا  دننک .
.« تسا هدیئاپن  يرید  وا  اب  اهنآ  يوگتفگ 

يّرجت روطنیا  هلأسم ، شسرپ  نودب  لاؤس و  فیلکت و  بسک  نودب  یهلإ ، لسرم  ّیبن  تعیرش و  بحاص  يادخ  لوسر  لباقم  رد  هک  رمع 
دناهدـش رـضاح  شاهزانج  رب  دـناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  زیزع  هک  ادـخ  لوسر  ماحرأ  ماوقأ و  مشاـهینب و  ناـنز  ِرـس  رب  هناـیزات  هدومن و 

تسد هدرکن و  مرش  ادخ  لوسر  زا  هک  وا  دندومن ، لمع  نیا  زا  عنم  شمارآ و  هب  رما  هدومن و  عنم  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  يّدح  هب  ات  دنزیم ،
، دنکیم زارد  مرج  نودب  هدیدغاد  نانز  ندز  يارب  يریطخ  عقوم  نینچ  رد  ار  دوخ 

______________________________

ص 160 ج 6 ، ریدغلا » (- » 1)
: هک دنکیم  تیاور  ص 76 و 77  ۀّمهملا » لوصفلا   » باتک رد  یلماع  نیّدلا  فرش  دّیس  هللا  ۀیآ  [و 

ٌةزانَج ِهَللا  ِلوسَر  یَلع  َّرَم  ُّهنأ : هیف  َءآج  اًثیدح  هِدنـسُم ) نِم  یناّثلا  ِءزجلا  نم  ۀحفـص 333  یف   ) ةَریَرُه یبأ  ِثیدح  نِم  اًضیأ  ُدمحأ  َجرخأ  و 
. ٌۀَعِماد َْنیَعلا  َو  ٌَۀباصُم  َسْفَّنلا  َّنإَف  َّنُهْعَد  مّلَس : ِهلاء و  ِهیلَع و  ُهَللا  یّلص  ِهَللا  ُلوسَر  َُهل  َلاقَف  ُرمع  َّنُهَرهَنف  ٍكاَوب  اهَعَم 

ینانز هک  دومن  روبع  ربمایپ  ربارب  زا  ياهزانج  ل ل  تسا : هدمآ  نآ  نمـض  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  یتیاور  هریرهوبأ  ثیدح  زا  دـمحأ  زین  «و 
ارچ راذگاو ! دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یلو  دومن ؛ عنم  ار  نانآ  رمع  دنتـسیرگیم ، نآ  هارمه  هب 

.«[ تسا نایرگ  مشچ  هدید و  تبیصم  ْسفن  هک 
256 ص : تدوم ، هلاسر 

لوسر نارتخد  ماحرأ  ناگتـسب و  یلدگنـس  تیاهن  اب  هتفرگ  تیاکـش  رب  لیلد  تسا  تمحر  تمالع  ادخ  لوسر  مالک  قبط  هک  ار  هیرگ  و 
یبوکرـس دوخ و  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هک  دوشیم  وا  ِعنام  هچ  دـهدیم ؛ رارق  رازآ  دروم  ار  ناـنز  دـنزیم و  ار  ادـخ 

لد رد  ار  ترـضح  نآ  هنیک  اهتّدـم  زا  راـبخأ  خـیراوت و  قـبط  هـک  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریمأ  ندوـمن  میلـست  يارب  تـعیب و  زا  نـیفّلختم 
رب هنایزات  اب  دنز و  همطل  ار  ادخ  لوسر  هعـضب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دریگ و  الاب  رد  زا  هلعـش  دنز و  شتآ  ار  هناخ  ِرد  تسا ، هدـیرورپیم 

. دنک طقس  ار  دوخ  نینج  هکنآ  ات  درشفب  ًادماع  ًاملاع و  راوید  رد و  نایم  رد  ار  وا  دزاونب و  وا  ياهتسد 
رکبوبأ و تایانج  وا و  ّتیمولظم  هقیّدـص و  ترـضح  بئاصم  مـالآ و  و  دـشن ، یفخم  سکچیه  يارب  هک  دوب  ياهجرد  هب  راـک  تحیـضف 

. دوب هتشذگ  راک  زا  راک  دشن و  دننک  ناهنپ  دنتساوخ  رگید  هچ  ره  دندیمهف و  همه  ار  رمع 

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ّینأ ُتدِدَو  اُهتلَعَف و  یّتلا  ُثالَّثلا  اّمأف  مدوب ؛ هدادـن  ماجنا  ار  اهنآ  مداد  ماجنا  هک  يراک  هس  شاک  يا  هک : تفگیم  ندرم  تقو  رد  رکبوبأ 
: رگید ترابعب  و  « 1 . » اًریثَک اًمالَک  َِکلذ  ِیف  َرَکَذ  و  َۀمطاف ، َتیب  ُتْشَّتَف  نُکأ  مل  ّینأ  ُتْدِدَوَف  اُهتکََرت 

«3 . » ِبْرَْحلا یَلَع  َِقلْغا  نإ  و  رگید : ترابعب  و  « 2 . » ِبْرَحلا یلَع  ُهوقَلَغ  ْدَق  اُوناک  نإ  َو  ٍءْیَش  ْنَع  َۀمِطاف  َتیب  ْفِشْکَأ  َْمل  ّینأ  ُتْدِدَوَف 
______________________________

ص 308 ج 2 ، بهّذلا » جورم  (- » 1)
ص 170 ج 7 ، ریدغلا » (- » 2)

تسا دراو  ص 18  ج 1 ، ۀسایّسلا » ۀمامإلا و   » رد و  ص 62 ؛ ج 1 ، توریب ، یبرعلا - ثاّرتلا  ءاـیحإ  راد  عبط  یناربط ، ریبکلا » مجعملا  (- » 3)
مل ّینأ  ُتددوف  هک : تسا  دراو  ص 268  ج 4 ، یناث ، عبط  دیرفلا » دقعلا   » رد و  َبرحلا . َّیَلَع  َنَلعأ  ناک  نإ  ٍّیلع و  َتیب  ُتکرت  ینَتیَلَف  هک :

. برحلا یلع  هوقلغأ  اوناک  نإ  ٍءیش و  نع  َۀمطاف  َتیب  فشکأ 
تـسا هدروآ  يرزج  خیراّوتلا » لماک   » رد تسا . یملـس  هءاجف  قارحإ  ندـنازوس و  دروخیم  فسا  نآ  رب  رکبوبأ  هک  یئاهزیچ  زا  یکی  و 

هب ار  وا  داد و  حالـس  وا  هب  رکبوبأ  دـنک ، گنج  ّهدِر  لـها  اـب  اـت  تساوخ  حالـس  دـمآ و  رکبوبأ  دزن  هب  یملـس  لـیلای  دـبع  نب  ساـیأ  هک :
ار وا  ات  داتـسرف  ار  زجاح  نب  ۀـفیرط  رکبوبأ  درب . راکب  نیملـسم  اب  گنج  رد  ار  حالـس  نآ  رکبوبأ  رما  فـالخ  رب  وا  تشاـمگ . یتّیرومأـم 

لفط دننام  ار  وا  ياپ  تسد و  دنتخورفا و  رب  یـشتآ  هنیدـم  ياّلـصم  رد  داد  روتـسد  رکبوبأ  داتـسرف . رکبوبأ  دزن  هب  هدرک و  ریـسا  هتفرگ و 
. دنتخادنا شتآ  رد  هدنز  ار  وا  دنتسب و  یقادنق 

متشکیم ریشمش  اب  ار  وا  ای  مدزیمن  شتآ  دندروآ ، نم  دزن  ار  وا  هک  یتقو  رد  متـشاد  تسود  نم  تفگیم : دوخ  گرم  تقو  رد  رکبوبأ 
. مدومنیم اهر  ار  وا  ای  و 
257 ص : تدوم ، هلاسر 

همطاف هناخ  هب  و  مدوشگیمن ، ار  همطاف  هناخ  ِرد  نم  شاک  ياهکنآ  یکی  مدوب ، هدادـن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماجنا  هک  راک  هس  نآ  اـّما  »
.« دندرکیم اپ  رب  گنج  نم  هیلع  هچرگ  متفریمن  سّسجت  يارب 

راتفر لمع و  زرط  زا  فّرعم  نیرتهب  هدوب و  اهنآ  تموکح  هجیتن  لصاح و  نیلّوا  دـندومن ، هروهقم  همولظم  نآ  هب  هک  یئاـهرازآ  اـهمتس و 
. تساهنآ يدعب 

: تسا هدرک  تیاور  ار  راعشأ  نیا  ادخ  لوسر  هعضب  نآ  زا  بوشآ  رهش  نبا 
اَِیئآِدن  َو  ِیتَخرَص  ُعَمْسَت  َتنُک  نإيَرَّثلا  ِقاَبْطأ  َتَْحت  ِبَّیَغُمِلل  ُلق 

اَِیلاََیل  َنْرِص  ِماَّیَْألا  یَلَع  ْتَّبُصاَهَّنأ  َْول  ٌِبئآَصَم  َّیَلَع  ْتَّبُص 
اَِیلاَمَجَناَک  َو  « 1  » ٍْمیَض ْنِم  َشْخَأ  َْملٍدَّمَُحم  ِّلِِظب  یًمِح  َتاَذ  ُْتنُک  دَق 

اَِیئآدِِرب  یِِملاَظ  ُعَفدَأ  یْمیَضیِقَّتَأ و  َو  ِلِیلَّذِلل  ُعَشْخَأ  َموَْیلاَف 
اَیِحاَبَص  ُْتیََکب  ٍنْصُغ  یَلَع  اًنْجَشاَِهْلَیل  ِیف  ٌۀَّیِرُْمق  ْتََکب  اَذإَف 

« 2  » اَیِحاَشُو َکِیف  َْعمَّدلا  َّنَلَعْجََأل  َویِسنُوم  َكَدَْعب  َنْزُْحلا  َّنَلَعْجَأَلَف 
« 3  » اَِیلاَوَغ ِناَمَّزلا  يَدَم  َّمُّشَیَال  ْنأٍدَمْحَأ  ََۀبُْرت  َّمَش  ْنَم  یَلَع  اَذاَم 

______________________________

. متس ْمیَض : (- 1)
. دنزیوآیم هنیس  رب  لیامح  لکش  هب  هک  یتنیز  دنبندرگ  یعون  حاشُو  (- 2)

عبط هّیبلح » هریس   » هیشاح رد  هک  نالحد )  ) ینیز دمحا  دیّسلل  ۀّیوبّنلا » ةریّسلا   » باتک رد  و  ص 168 . ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم » (- » 3)

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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ءاـشنا هدراذـگ و  مشچ  رب  ادـخ  لوسر  ربق  كاـخ  زا  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لـقن  هقیّدـص  ترـضح  زا  ار  رخآ  مّود و  تیب  تسا ، هدـش 
فسوی خیش  زا  ظفل ، رد  یفالتخا  رصتخم  اب  ار  راعشأ  نیا  رد ص 294  رفص ، هام  متشه  تسیب و  عیاقو  رد  نانجلا » حیتافم   » رد و  دندرک .

باجأ هاتبأ  ای  تفگ : تسیرگ و  ردپ  نفد  زا  دـعب  هللا  مالـس  اهیلع  همطاف  دـیوگ : ًاضیأ  و  تسا . هدرک  لقن  میظّنلا » ّرّدـلا   » باتک رد  یماش 
. هاندأ ام  هِّبَر  نِم  هاتبأ  ای  هاعَد ، ابر 

258 ص : تدوم ، هلاسر 
ادخ لوسر  ربق  رس  رب  دیـسریم ، ترـضح  نآ  هب  نانمـشد  هیحان  زا  هک  یبئاصم  ردپ و  تلحر  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح 

: درکیم تاجانم  دوخ  ردپ  اب  راعشأ  نیدب  دراذگیم و  كاخ  رب  تروص  هتفر و 
اب نم  يونـشیم ، ارم  نخـس  یهدیم و  شوگ  ارم  دایرف  هلان و  رگا  تسا : هدش  ناهنپ  نیمز  ياهکاخ  ریز  رد  هک  ینابرهم  ردـپ  نآ  هب  وگب  »
ره هک  دـش  دراو  نم  رب  ینکـشرمک  ياهتبیـصم  نانچ  یتسب ، رب  تخر  ایند  زا  وت  هک  یماگنه  زا  ناج ! ردـپ  يا  مراد . یئاهزاین  زار و  وت 

. دندشیم کیرات  یناملظ  بش  دننام  نآ  یتخس  ینیگنس و  زا  دشیم ، دراو  ایند  نشور  ياهزور  رب  رگا  هنیآ 
! نم يور  لگ  يا  یتشادیم . نوصم  دنزگ  ره  زا  ارم  هک  يدوب  يا  یماح  هناگی  وت  و  مدوب ، ظوفحم  وت  تیامح  هیاس  رد  نم  ناجردـپ ! يا 
، دـندید وت  یب  ارم  وت  نانمـشد  یتفر و  ایند  زا  هک  زورما  نکیل  متـشادن ، میب  يرازآ  ملظ و  چـیه  زا  نم  يدوب  وت  اـت  نم ! لـفحم  تنیز  يا 

دجـسم هب  منک و  رـس  رب  رداچ  وت  يومعرـسپ  ّیلع  قح  زا  عافد  وت و  نید  زا  تیامح  يارب  منک و  ینتورف  نوبز  هیامورف و  دارفا  يارب  دیاب 
. مریگب ار  متس  ملظ و  يولج  هتفر و 

هب  تخرد  هخاش  رد  يرُمق  رات ، بش  ماگنه  یهاگهاگ  رگا  نابرهم ! ردپ  يا 
259 ص : تدوم ، هلاسر 

. منکیم هیرگ  وت  رب  نابات  دادماب  ره  نشور و  زور  ره  نم  هک  نادب  دیآ ، رد  هیرگ 
دهاوخ رارق  نم  هنیـس  رب  يدـنبندرگ ، نوچ  نم  مشچ  ياهکـشا  دوـب و  دـهاوخ  نم  سنوـم  وـت  قارف  رب  هودـنا  مغ و  دـعب  هب  نیا  زا  يرآ ،

راگزور تّدم  لوط  رد  هک  دراد  يزاین  هچ  رگید  دسرب ، وا  ماشم  رب  وت  تبرت  میسن  يوب  دیوبب و  ار  وت  ربق  كاخ  هک  یسک  يرآ ، تفرگ .
.« دنک لامعتسا  هیلاغ  رطع و 

260 ص : تدوم ، هلاسر 
هتفای لاقتنا  بسانم  ياهلحم  هب  باتک  یفورح  عبط  رد  هدـمآ و  باـتک  یّطخ  هخـسن  ياـهتنا  رد  هک  تسا  یئاـهتشاددای  لـیذ  بلاـطم  ]

:[ تسا
یّلَص ِهللا  ُلوسَر  َلاَق  لاق : هک : تسا  هدرک  تیاور  سنأ  زا  دوخ  لصّتم  دنس  اب  ص 34 و 35 ) لصف 6 ، فجن ، عبط   ) یمزراوخ بقانم »  » رد

«1 . » ًۀَنَسَح اَهَعَم  ُعَْفنَتَال  ٌۀَئِّیَس  ُهُضُْغب  َو  ٌۀَئِّیَس  اهَعَم  ُّرُّضَت  ٌۀَنَسَح ال  ٍِّیلَع  ُّبُح  مّلسو : هلاَء  هیَلع و  هللا 
« ۀـمارکلا جاهنم   » رد یّلح  هماّلع  ًاضیأ  و  ص 481 ، ج 2 ، يدـُمآ » ررد  ررغ و  حرـش   » رد يراسنوخ  نیّدـلا  لامج  اقآ  ار  تارابع  نیا  نیع 

. تسا هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  ذاعم  زا  دوخ  باتک  رد  سودرفلا  بحاص  زا  ص 41  میحّرلا ، دبع  ّطخ 
ْنَع َثَحب  ُمالّـسلا » اهیلع  ءآرهّزلا  لیـضفت  یف  َءآّرغلا  َۀملکلا   » یَّمـسُملا عیدبلا  هباتک  یف  َّیِلماعلا  نیّدلا  َفرـش  دِّیّـسلا  ِهللا  َۀیاَء  ّنأ  یَفخَی  ال 

و اًعِماَج . اًیفاَو  امآت  اًثَحب  ِراربألا ، ُتایاَء  ُعباّرلا  ةّدَوَملا ، ۀیاء  ُثلاّثلا  ریهطّتلا ، ُۀیاء  یناّثلا  ۀَلهابُملا ، ۀیاَء  ُلّوألا  اِهلیِـضفَت : یَلع  ٍّۀلآد  تایاَء  َِعبرأ 
و ُۀّمهُملا » ُلوصُفلا  : » ُهباتک اَهیف  یّتلا  ِهتَعومجم  نِم  یلإ ص 230  ِباتکلا ص 218  اذَه  نِم  ثلاّثلا  لصفلا  یف  ةّدوملا  ۀیاَء  َلوَح  هَثَحب  دَروأ 

. سماخلا عبّطلا  نم  باتکلا  اذه 
. ۀنیمَّثلا ِهبلاطم  نِم  َدافتُسی  ۀَعلاطُملل و  اًدِروَم  ُلْصَفلا  اَذَه  َلَعُجی  نأ  ۀضَّیَبُملا  یلإ  ِةَدَّوسُملا  نِم  اذَه  اِنباتک  جارخإ  دنِع  َُّدبالف 

______________________________

ارهز ترضح   ) ینابرق نیتسخن  یبرعلا و  یف  هدوملاالا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  هیآریسفت : تدوم ، هلاسر 
( اهیلع ... مالس ا نسحم  شدنزرف  و 
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.[ دش هدروآ  هقیلعت 2  همادا  رد  باتک  رد ص 183  نآ ، همجرت  اب  هارمه  تیاور  نیا  (- ] 1)
261 ص : تدوم ، هلاسر 

نِم َّدـُب  ص 245 ال  یلإ  نم ص 239  اِهتَّبحَم  اـِهتَّدوَم و  ِموزل  ِءآرهَّزلا و  ِلیـضفَت  یف  ِباـتکلا  اذَـه  یف  اًثیدـح  َرـشَع  ینثاـب  ءآـج  اًـضیأ  و 
اُهلقَن ٌعفان  ءآّرَغلا » ِۀِملَکلا   » یف ُهَسفن  ُهللا  سَّدق  َهدروأ  ام  ُعیمَج  ِۀلمُجلا  یَلع  و  « 1 «، » ةَّدوَملا  » اِنباتِک یف  اهنِم  ُبِساُنی  ام  ِداریإ  اهَیلإ و  ِۀَعَجارُملا 

«2 . » اذَه اِنباتک  یف  اُهتیاکِح  و 
«3 . » تسا دراو  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ماصتعا  تّدوم و  هرابرد  ات ص 8  ص 5  ۀّمهملا » لوصفلا   » رد یتایاور 

«4 . » تسا دراو  ات ص 44  رد ص 41  یتایاور  ًاضیأ  و 
«5 . » تسا یتایاور  نآ  زا  نیفّلختم  نآ و  ّتیفیک  هفیقس و  هرابرد  ات ص 47  رد ص 45  و 

«6 . » تسا دراو  ءآّرغلا » ۀملکلا   » رد اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ّتیلضفا  ّتیعقوم و  ماقم و  رد  یتایاور  ات ص 241  رد ص 239  و 
______________________________

.[ دش هدروآ  هقیلعترد  ات ص 141  و ص 138  ات ص 68 ، رد ص 64  تاحفص  نیا  زا  بختنم  تایاور  (- ] 1)
.[ دش هدروآ  باتک  همّدقم  رد  ترابع  نیا  همجرت  (- ] 2)

.[ دش هدروآ  هقیلعت  رد  ات ص 55  رد ص 47  (- ] 3)

.[ دش هدروآ  هقیلعت  رد  ات ص 64  رد ص 60  (- ] 4)
.[ دش هدروآ  هقیلعت  رد  ات ص 167  رد ص 163  (- ] 5)

دش ]. هدروآ  هقیلعت  رد  ات ص 66  رد ص 64  (- ] 6)

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 
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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)
 ... 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 
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، 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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